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 :فاالغلا ميمصت

 يوابطرق ناج



 ةمدقملا

 . ةقطنملا هذه هجو ترّيغ ةماه ةينيدو ةيسايس ًاثادحا يداليملا عباسلا نرقلا دهش

 ةقطنملا يف مث « ةيطنزيبلا ةقطنملا ىف داهطضالل ةضرع ةيحيسملا تناك ذا دعبف

 تدجو ءاهبهاذمو اهرهاظم فلتخمب ةينثولا عم ةرمتسم ةهباجم يفو « ةيسرافلا
 ام ناعرسو « ةيبرعلا ةريزجلا يف مماوقا اهتئبت ىرخا ةنايد ماما ةرغ نيح ىلع اهتاذ

 يف نادلبلا فلتخم ىلاو ىرخا ماوقا ىلا تدتماو « ةيبرعلا لئابقلا رئاس نيب ترشتنا

 ديدببا نونلا 2 هاكر ع وم الا نا ةيحيسملا ىلع ناكف . برغلاو قرشلا

 , اهذوفنو مانصالا مواقيو « ةيساسالا ةيحورلا ميقلابو قلاخلا هللا ةينادحوب يداني يذلا

 دالب يفو ةيبرعلا دالبلا يف ةلصأتملا اهروذج ثاثتجا لواحيو « ةينثولا حفاكيو
 . قرشملا

 ل ل ل ير ل

 .ءاوضألا طابسفا رذاعسناوا تنك هزت لك نع ةديعب ةيعوضومب ةيخيراتلا ثادحالا ضرع

 ةسينكلا خيرات نم لوالا ءزجلا يف انركذ دقو .مالسالاب ةيحيسملا تاقالع ىلع

 دقو « نيحتافلا نيملسملا برعلاب نويقرشلا نويحيسملا بحر فيك ةيقرشلا ةينايرسلا

 تناهتسا املاط يتلا ةيتاعلا تاطلسلا رازوأ مهلهاوك نع نوحيزُي نيرّرحم مهيف اوأر

 تاداهطضاب مهتنايد ىلع ءاضقلا تلواحو , مهتاسّدقم تحابتساو مهتماركب

 . لايجالا ربع ةقحالتم

 ةلحرم اهتقحلو « ميظنتلاو رارقتسالا"ةبقح اهتعبت دق ررحتلاو راصتنالا ةوشن ّنأألإ

 -ةيحيسملا تاقالعلا روتعا دقو . ةقحاللا نورقلا يف دقتعملاو نايكلا نع دوذلا



 ةلق نعوا « نيمكاحلا ضعب ىدل حاتفنا ةلق نع مجانلا مزأتلا نم ميش ًانايحا ةيمالسالا
 ٌتاجارفنا اهتبقعا ةئراط تامزأ تناك كلت نا الا . نييحيسملا ىدل ةنطفلاو ةنورملا

 دالبلا هذه ءانبا نيب مهافتلا نم ٍديزمل ًةليسو باتكلا اذه نوكي نا لأسا هللاو

 رارقتسالاو ماظنلا هدوسي رضاح ءانبل يضاملا ثادحاو خيراتلا سورد نم اوديفتسيل

 ىدل ةعورشملا تاحومطلا قيقحت ىف لؤافتلا نم ريثكلا لمحي لبقتسم دادعإو مالسلاو
 . عيمجلا

 انوبا ريبلا بالا ١99535 با ١ يف ,دادغب



 هر

 مالسالا روهظ لِئَبق ةيبرعلا ةريزجلا

 ةيبرعلا لئابقلا ١.
 قوف تاليود ةيبرعلا ةريزجلا ىف تأشن « مالسالا روهظ لبق ةليوط دوهع ذنم

 تومرضحو نامُع يفو ءارضخلا ةينميلا لابجلا قوفو نارجن يفو ةعساولا زاجحلا ةبضه

 ةيبرع لئابق تناك و . ةريزجلا بلق يف ىتحو « ءاسحألا تاحاو راوجبو نيرحبلا رزجو
 ودبلاو رضحلا : ةايح ا نم ناعون نذا ةمث ناكف . ةيديلقتلا ةيودبلا اهتايح لصاوت ىرخا

 لصاو « ةراجتلا ةلوازم ىلعو رارقتسالا ةايح ىلع نولوالا فكع امنيبو . لخرلا

 يسايسو ينيد ككفت ةلاح يف مالسالا روهظ لِئَبُق ةيبرعلا 17 5

 ةيبرعلا لئابقلا تناكو . . . يشيعملاو يفارغجلا سناجتلا مدع ىلا رظنلاب ؛ يعامتجاو

 بونجلا برع يمتني : ليلخلا مي ميهاربا ىلا نابستنت نيتسفانتم نيتعومجم لكشت يربكلا

 تعرفت مث . ليعامسا ىلا نويرازنلا وا نايل ل ل ىلا نوينميلا وا

 نم شيرقو سيق اهنم « خيراتلا يف ازراب ًارود اهّصعب لّثم ةديدع ًاعورف ناتعومجملا
 . نيينميلا نم ةدنك و مخل و « نييرازنلا

 هيف تماقو «ركبم دهع يف ةرهاز ةراضح ةريزجلا نم يبونجلا مسقلا فرع دقو
 وحن يف ترهظ يتلا ريمح ةكلمم اريخاو «أبس ةكلم مث « ةينيعملا ةكلمملا يلاوتلا ىلع
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 عبارلا نرقلا يف موسكا شابحا ةرطيس تحت تعقو اهنكلو « داليملا لبق يناثلا نرقلا

 .. 7 دالجملا

 ةكلمملا طاطحنا دعب ام ىلا خيراتلا يف هلوخد رخأت دقف يلامشلا مسقلا اما

 ع ةيوقلا «شيرق» ةليبق اهتمظن (ةيراجت ةيروهمج» ةكم تحبصا ثيح « ةيريمحلا

 .ةطقن تحضاو . طسوتملا رحبلاو يدنهلا طيحملا نيب ةراجتلا نّمْؤت تحبصاو
 اهتأشنا تاليود ةيبرعلا ةريزجلا فارطا ىف ًاضيا تماقو . ةمظنملا لفاوقلا قالطنا
 مهو « (ءارتبلا اهتمصاع) طابنالا ةكلمم اهنم « لامشلا وحن ةحزانلا ةيبرعلا لئابقلا
 نييمخللا ةكلممو « ةيمارالا ةغبصلاب اوغبطصاو اورّضحت نيذلا لفاوقلا ةداق نم

 ةيامح مورلا اهيلا لكو يتلا ةنساسغلا وا نييناسغلا ةكلمم اريخاو « (ةريحلا اهتمصاع)

 . ةةيووسلا ةؤدقنا

 ساس ا
 يف ةيطنزيبلا : كاذنا يكيسالكلا قرشلا مساقتت تايروطاربما ثالث تناك

 ةطاحم ةيبرعلا دالبلا تناكو . بونجلا ىف ةيشبحلاو « قرشلا ىف ةيسرافلاو « برغلا

 ايلا ةيايدلا سرق ناكزعشد ةعبلاوب ةيطتريب تناكول < ىرتكلا لوذلا هذهب
 1 . قحال تقو ىف تادقتعملا تفلتخا نإو « اهسفن

 « طسوالا قرشلا نم يلامشلا مسقلا ىلع رطيست ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا تناك
 ابروا ىلا ةفاضالاب « بونادلا نادلبو ةيبروالا ايساو ىرغصلا ايسا ىلا اهتطلس دتمتو

 اهتمصاع تناكو . طسوتملا رحبلا ىبونج ةعقاولا ةيقيرفالا نادلبلاو ةيبرغلا

 ةامعو زج ةيلحلاةتاغللا مناك ود: ةقلطم ةظاسن وطار بمالا' ضني ثيحب ةينيطنطسقلا
 . ةفقثملا ةقبطلا ةغلو ةيمسرلا ةغللا ربتعُت ىتلا ةينانويلا ىلا ةفاضالاب « قطانملا فلتخم ىف

 نيرهنلا نيب ام يلاعا ىلع رطيست ةيسرافلا ةيروطاربمالا تناكف « قرشلا يف اما ٠
 ةيحيسملا نا ولو « ةيمسرلا ةلودلا ةنايد ةيتشودارزلا تناكو . يدنهلا طيحملا ىتح

 اكةيكرلاةلوه ةيناتماشللا.ةلالثلا كلم ناكو .اًاعساو اراشتنا اهيف.ثترشتنا دق تناك

 :ةبقاعتملا لودلا هذه (نميلا) ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف تماق )١(
 هدو و 1 56٠١ ةيئبسلا ةلودلا - (. م. هه. - ١٠٠٠ ) ةينيعملا ةلودلا

 . 26 - ٠١ ١ ةيناثلا ةيريمحلا ةلودلا - (م 906 7 0 ١٠١١ ىلوالا ةيريمحلا ةلودلا



 ةغللا اما . يسايسلا ديعصلا ىلع ةقلطملا هتطلس ىلا ةفاضالاب « ةيسرافلا ةنايدلل ىلعالا

 ةمصاع (نيادملا) نوفسيطق - قيلاس تناكو . ةيسرافلا وا ةيولهبلا تناكف ةيمسرلا

 . ةيروطاربمالا هذه

 امهنيب روثت ام ًاريثكو «نيتيروطاربمالا نيتاه نيب ام لصفت ةيهاو دودح تناكو
 قرط ىلعو ةريبكلا تالصاوملا طوطخ ىلع ةرطيسلا ليبس ىف بورحو تاعازن

 قرتشلا ىف رارتسسالا مدع نم لاح قاخ ان اذهو.,ةيدوذنلا نالللا لغو ةراطعتلا
 :يشرافلا ىتاقلا ربك نيب ةرئادلا وردا تناك يدايتالا روهظ ليبقو. .طسدالا
 سرفلا تاقاط ةصاخ تفزنتساو نيقالمعلا نيذه ىوق تكهنا دق ىطنزيبلا لقرهو

 : مهياغ ديارتلا نطتريبلا طغضلا عاما اوعجتارت نيذلا
 يف ةرقتسم ريغ اضيا ةيلخادلا عاضوالا تناك « ةيجراخلا بورحلا ىلا ةفاضالاب

 ىف تقلخ افينع اًضخ قرشلا تّضخ ىتلا ةيدئاقعلا تاموصخلاف . نيتلودلا اتلك

 دو 1 ليسو نا رع اوس سياق و ابنا و ىولل يطلع طا

 روماب ةكمهنم ةيحيسملا تناك امنيبو . ةصاخ ةديقعو ةيموق ءاول تحت «نيتلودلا

 ةينيدلا ةركفلا تناك «ريباعتلاو ظافلالا لوح ةميقع ةيتوهال تالادجبو ةيدئاقع

 ّدملل ًاقلطنم حبصت نا ةديتعلا ودبلاو لامرلا دالب « ةيبرعلا ةريزجلا يف قمعب رمتخت

 . ىمالسالا

 برغلاو قرشلا نيب ةيبرعلا ةريزجلا .”

 ىدحا حلفت مل ذا « تابارطضالاو ثادحالا كلت نع لزعمب ةيبرعلا ةريزجلا تناك

 نم ةريصق تارتف انينثتسا اذاو . اهيلع ةماتلا اهترطيس طسب يف ىربكلا ىوقلا هذه

 نا لوقن نا عيطتسن « شابحالاو سرفلا لبق نم (نميلا) ةريزجلا يبونج يف رامعتسالا
 ةرطيسلل ًاقح عضخت مل « يلامشلاو طسوالا اهيئزج يف اميس ال « ةيبرعلا ةريزجلا
 ةلغشنمو اهتاذ ىلع ةيوطنم تناك ذا «دايحلا نم عون ىلع تظفاح لب « ةيبنجالا

 . ةعساولا اهدودح ءارو يرجي امب ةثرتكم ريغ « ةصاخلا ةيلبقلا اهتاعازنب

 ىلا رظنلاب «نيعماطلا ةازغلا لوقع بذتجت ميدقلا ذنم أتفت مل ةيبرعلا ةريزجلا ناالا

 , نانويلا مامتها اميدق تعرتسا دقو . اهيف ةيرغملا تاورثلا ىلاو يفارغجلا اهعقوم

 ادح دقو . نييطنزيبو نامورو قيرغا نم نييبرغلاو شابحالاو سرفلا مالحا تدوارو
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 تماقاو ًادوهع اهعم تمربا ةيبرع تاليود ةماقا ىلا ىربكلا تاطلسلا مامتهالا اذه
 . ةيحيسملا ةنايدلا رشنل ةطشن زكارم تاليودلا هذه حبصتسو . ةيراجت تاقالع

 ةينيدلا ةئيبلا .4
 لاكشا « ةلقنتملاو اهنم ةنطوتسملا « ةيبرعلا بوعشلا هذه ىلع نميهت تناك

 . بكاوكلاو رمقلاو سمشلا ةدابع ىلع ةزكترملا ةميدقلا ةيقرشلا ةينثولا نم ةعونتم

 يف ةلثمتملا ةيفخلا ىوقلا ةدابع ىلا « مالسالا ءيجم لبق « غيصلا هذه تروطت دقو

 ىف برغلا ناهذا: نم ًائيشف ًائيش ىشالتت هذه ةينثولا لاكشا تذخا اذاو . ةراجحلا
 لئابقلا نيب ةدحولا ىلع ظافحلل ةمالعك دوسالا رجحلا يقب دقف « عباسلا نرقلا علطم

 قيمعلا يعامجلا روعشلا اذه ىلعو . كرتشم قرع ىلا مهئامتناب روعشكو « ةفلتخما
 . ةددجتم ةيبرع ةما « مالسالاب « دمحم ينبيس

 ائيشف ًائيش تحبصا دقف , ةكم يف ةيداصتقالا ةكر حلا شعنت تناك يت هلا ةبعكلا اما

 نرقلا لبق ىتح برعلا هيلا ٌجحي ًاريهش ًاعضومو اهلك ةيبرعلا دالبلل ًاريبك ًاينيد ًازكرم

 يف ديعأ اهًءانب نا لاقيو . داليملا ا رطل ل

 ةطحم ناك يذلا مزمز رثئب نم برقلاب تناكو « ليطتسم 0

 يذلا دوسالا رجحلا اهيف اوعضو قحال تقو يفو . لحرلا ودبلل يعيبطلا فقوتل
 . يوامسلا هلصا نع ثيدحلا رادو « ةدابعلاو ماركالا عضوم ىحضا

 تعضو ةليبق لك « مانصالاب ارخاز ًافحتم سداسلا نرقلا ىف ةبعكلا تحضا دقو
 يمت نرظإ عام اهاقو دف ةنسلاب مايأ ةالع: ىلع .ةهلآلا تحبصا ىتح «اهدوبعم اهيف

 . ؟2تايلقعلاو فورظلا عيمج - مئاليو قاوذالا

 ىّرعلاو تاللا هتيأرفاو ::©"2هجننلا 10 ةيلالا ءامسا انها

 وا تيدورفأب ىّرعلاو «ءامسلاةهلإ سمشلاب تاللا تنروقو . «ىرخالا ةثلاثلا ةانمو

 . تاللا ةنبا يهو « ةداعسلا ةهلإ تناكف ةانم اما (راتشع) سونيف وا حبصلا ةمجن

 -هلإلا ؛ (دو»هلإلا اهيلا فاضيو . ًاثنؤم ًاثولا لكشت ثاللثلا تاهلإلا هذه تناكو

 ١١( يبوقعيلا خيرات علاط ١., توريب  2١97٠”ه4 ص - .150,.

 6'( مجنلا ةروس )57/ ١ ل 5
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 «(ّدو» هلإلا عم ةسناجتم ىرخا ةهلآ ةعبرا ًاضيا ةكم يف ىقلنو . (ناسنالا) بحلا

 هذه لّثَمتو . (رسن) رسنو « (دسا) ثوغيو « (ناصح) قوعيو « (ةأرما) هيي
 كانهو . حون ةلاسرب اونما نيقيّدص ةسمخ « يمالسالا ديلقتلا بسح « ةريخالا ةهلالا

 . توغطلاو تبجلا : امهو رشلا حور نالّتمي ناهلإ ًاضيا

 « يداليملا عباسلا نرقلا يف ءرّوطت دق ناك برعلا دنع ةهلالا دّدعت نا ظحالنو

 رئاس قوف هلإ ةركف ىلاو ديحوتلا نم عون ىلا « ةي ةيورسلا - ةيدوهبلا ريتات قيخلاو

 عيمج نيب نم هدحو يذلا (لبه» ب يماستملا هلإلا اذه 52 مهنا امبرو . ©0ةهلالا

 . 22مالسالا يبن نم ةضراعم ّقلي مل ةهلالا
 ةوعدلا لبق ىتتع ءاولاع دقو ةهلألا ةغومجم نيب اماظن اوعضو نييكملا نا ؤالبيو

 ام اذهو . ىرخالا ةهلالا ىلع هلإ ةدايس ىلا يا « ديحوتلا نم ةغيص ىلا « ةيمالسالا

 ةروس نم رهظي ام اذهو . يدوهيلا ديحوتلا ىلا برعلا ءادتهاو ةيمالسالا ةوعدلا لّههس

 : انه هيلع اديه نلبي كيوب درع هللا تعبي ال مهتاجأ ديه ذاب اوهست وورد 17 علا

 . (نوُمَلعَي ال سانلا رّثكا كلو

 نم اقالطنا « يتلا ةلدجلا هذه ًامود ظحالن هانا ةينآرقلا صوصنلاًرقن امنيحو
 هلإلا ةفرعم ىلا مهب ةدوعلل « ينيدلا لهجلا نم نييكملا جارخا لواحت « اهتاذ (هللا» ةظفل

 يذلا هلإلا « ليوط نامزب نآرقلا لبق « سدقملا باتكلا هنلعا يذلا هلإلا « دحوالا قحلا

5 

 . (١٠١+-١1ه/5) ماعنألا ةروس (14)

 . (هلإلا) لعبلا يا (لعبّه» وه (لبه» مسأ لصأ نا (5)

 . (3ا5١/7) لحنلا ةروس (79)
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 يناثلا لصفلا

 ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيحيسملا

 ايس اضاضولا ىلإو علا يبل كرت ا رمل علا طنا
 فلتخم يف ةيحيسملا لغلغت ىدم ىلع ءاوضالا طّلسن نا نآلا لواحن « ةينيدلاو

 ,:تفا رلطالا ةيمارتملا دؤلبلا هده ءاحنا

 نميلاو ءاميتو ربيخ ىف ةطشن ةيدوهي تايلاج تلكشتف . برعلا نيب ةدئاسلا ةينثولا

 ينيدلا ديحوتلا ماما قيرطلا تأّيه كلذبو « برعلا نم ديدعلا اهيلا تبذتجاو « نارجنو

 برعلل مّدقت مل اهنكلو « دوهجلا كلت تمعدو ةيحيسملا تءاجو . ةيبرعلا ةريزجلا ىف

 نارجتو نميلا ١.

 نرقلا علطم يف وا ثلاثلا نرقلا ةياهن وحن يف نميلا تلخد ةيحيسملا نارهظي
 قطانملا ريشبت بسنت ديلاقت كانه ناولو « ةشبحلا نم اقالطنا اهلوخد نوكي دقو . عبارلا

 لاوقا كانهو . سواملتربو اموتو ىتم لسرلا ىلا ةيبرعلا ةريزجلا نم ةيبونجلا ةيلحاسلا
 دقتعي نم كانه نا امك « قطانملا هذه ىلا ةيحيسملا لوخد ةيفيك يورت ريطاساو ىرخا

 نيب امو ايروس ىلا دوعت نارجنو نميلا يف ةيحيسملا لوصا نا - يناملالا هك دلون لثم -

 ناف ءرما نم نكي امهم . اهيف ةيسقطلا ةغللا تناك ةينايرسلا ةغللا ناو « نيرهنلا
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 الو ةيبونجلا ةيبرعلا لئابقلا عيمج لمشت ةمظنم ةسينك طق حبصت مل نميلا يف ةيحيسملا

 . اهمظعم

 كلملل ةيزجلا يّدؤت ةيحيسم ةيزاوجروب ةقبط اهمكحت تناكف «نارجن اما

 نم ةدّروتسملا ةديدجلا ةنايدلا هذه تناك و . سماخلا نرقلا ذنم كلذو « يريمحلا

 يف نييزيفونملا ىلع نس يذلا داهطضالا نا الا. يروطسنلا بهذملا يه سراف دالب

 - ه571) لوالا سناينتسويو (57107- )5١4 لوالا سنيتسوي نيروطاربمالا دهع
 يهذملا اهيف ةيزيفونملا تحضا ىتخ « نارجن ةقطنم وحن ءالؤه ققدت ىلا ىّدَأ ٠

 . ةيردنكسالا ةيكر يرطبل ةعبات ةينايرس ةيشربا اهيف تنّوكتف . دئاسلا

 نميلا دايسا نم ةمج تابوعصل نارجن ىلا اهلوخد ذنم تضدعت ةيحيسملا نا الا

 وذ ناكو . مهتطلس صّقيو مهّتدحو دّدهي ًارطخ ةديدجلا ةنايدلا هذه يف اوأر نيذلا
 107 يصعتلا نفحضاو ةيدوهيلا ةنايدلا ىلا عضلا لقا ءاعتص يف (قورس) ناو

 « نييحيسملا نارجن لهأب عاقيالل ةعيرذ نيينارجنلا يديا ىلع نييدوهي لتقم ذخنا دقو

 ًاريفغ خدعة هئادعا شابحألل نيلاوم مهنوكل مهيلع ديدشلا هدقح ىلا ةفاضالاب

 نآرقلا ريشيو . "'”نيخرؤملا ضعب بسح افلا نيرشع غلب 077 ةنس نارجن ييحيسم نم
 هذه تدا دقو . ””دودخالا باحصأب اهاياحض يمسي يتلا ةبيهرلا ةرزجملا هذه ىلا
 ءاليتسالا ىلاو «رمحالا رحبلا ربع ه7 ةنس نميلا ىف شابحالا لحخدت ىلا ةرزجما

 ضاخ « هسأي ةرمغ يفف « ساؤن وذ اما . مهتدعاسمبو مورلا نم ضيرحتب كلذو « اهيلع
 . ةيريمحلا ةكلمملا تهتنا اذكهو . . . قرغو رحبلا ىف هناصحب

 دملج يقبخل ينادجلا بط ةطربا ئعلو يحيسن دئاف راث 6071 ةنس يفو

 ةنس ةكم ىلع ءاليتسالا لواح دئاقلا اذه نا لاقُيو . ةيطنزيبل افيلح هئاقب عم « هتطلس

 (ه١1 ةنس ىتح نميلا دالب مكحت هترسا تلظو امم رطل هنكلو «

 برك يدهم وه ايبرع اريما اهيلع اوماقاو دالبلا اوزغ سرفلا نا الا . مورلا ةدعاسمب

 ةيناث ةرم سرفلا اهازغ مث . سرف نوراشتسم ةرادالا يف هدعاسي « نزي يذ نب فيس نب

 رصنعلا لغلغتل ةيتاؤم ةصرف كلت تناك و . . . ةيسراف ةعطاقم اهولعجو ت51 ةنس

 افلا 6 وحن ناك نميلا يف نييحيسملل يلكلا ددعلا نا ذا , هيف غلابم نارجن ةحبذم يف ىلتقلا ددع نا كش ال )١1(

 . بهار 16٠ نم رثكا ناك ةبيهرلا ةرزجملا هذه اياحض نيب نا لاقيو .5377 ةنس وحن يف

 . )١/85( جوربلا ةروس (؟)
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 منو « نيرهنلا نيب ام يف اهنوؤش تمظن دق تناك ةيروطسنلا ةسينكلا ناف . يروطسنلا
 . . . ةيبرغلاو ةيقرشلا قطانملا يف ةيريشبتلا اهتلاسرب يعولا اهيف

 ضرعتت نا نود نارجن ىف اهغيص فلتخمب ةيحيسملا ةنايدلا ترمتسا دقف اذكهو

 ىلا (ةدعاس ب نينا نار ةففاسا جبن برعلا ترعيرولا ركتيو. قربك قيابشل
 . ””زاجحلا يف ظاكع قوس يف بطخي ًاموي هعمس امنيح دمحم هّيحاصف ترهب

 ىرخالا ةيبونجلا قطانملا ."

 طيحما فافض ىلع ةعقاولا قطانملا ىلا ركبم دهع ذنم تلخد دق ةيحيسملا تناك

 رزجو رطقو نامُع يفو نيدفارلا بصم دنعو يبرعلا جيلخلا فافض ىلعو يدنهلا
 ةريزجو ةرهملا ةقطنم يا « اهعباوتو تومرضح ىف اما . تيوكلاو ءاسحالاو نيرحبلا

 تايشربا تس ءامسا فرعنو « مالسالا ءيجم لبق ةيحيسملل ًاراثآ دجنف « ىرطقس

 مكاح نا ودبيو . ىرطقس ةريزجو نامع يفو ةيبرعلا ةريزج لا نم يقرشلا لحاسلا ىلع

 . ايحيسم ناك مالسالا ىلا ةوعدلا ىقلت يذلا هسفن نامع

 راصنا ةيحيسملل ناك « زاجحلاو دجن نم يقرشلا بونجلا يف ةعقاولا ةماميلا يفو

 امو ايروس نم ةمداقلا اهسفن ةيحيسملا تارايتلاو . ةيوقلا ةفينح ىنب ةليبق ىف نوديدع

 دجن ىلا يا « ةيبرعلا دالبلا بلق ىلا ةيحيسملا راكفالا تلقن دق تناك نيرهنلا نيب

 سناينتسوي كلملا فيلح سيقلا ٌؤرما تبجنا يتلا ةدنك ةليبق مكحت تناك ثيح

 . يطنزيبلا

 لوخدلل أيهتتو يدنهلا طيحما لالخ نم ٌمشت تناك نارجنو نميلا نمو « يبرعلا جيلخلا
 . ءادوسلا ايقيرفا ىلاو ةيبونجلا ايسأ ىلا

 زاجحلا .*
 . ةقطنملا هذه ىف ةيحيسملا ةنايدلا دوجو نع ةديعب تايرك ذ ةيبرعلا ديلاقتلا اة
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 ؟يناداجويرفلا هلو دارا قو اعاتب ءيجيم ىلا نول نيو. ماشه نباو.يربطلا ريشيف
 ةامختاةنيدملا نم]يبزقلا قيقع ءبجلا نفاع دق تف شك ةيزئانج ةلسم نا يربطلا يوريو

 نيل نوطوممل غيرت اي كار ليوت يبس ءاسرددحلا حير ولعت تتاح ةيئاّيرس ًاقورح

 ةيقين عمجم اورضح نيذلا نيب نم ةليا فقسا ناك و . ةينارصن تناك (ةيلاحلا ةبقعلا)

 . مالسالا روهظ ىدل ايحيسم ناك هدحو اهمكاح نارهظيو 71١6 . ةنس

 دبع نب رديك | ناك و . فقسا اهل ناك و « ةيحيسم اهلك (لدنجلا ةمود» تناكو

 ينب نم اهناكس ناكو . ًايحيسم ناكو « اهيلع ًاكلم - ةدنك ةليبق نم وهو - كلملا
 . بلك ينب ةليبق نم ماه عّمجت نمو اهمظعم يف ةيحيسملا ةعاضق ةليبق نم نوكس

 ةليبق مضتو . ناتينارصنلا حيلسو ةعاضق اتليبق هنكست تناكف « (ىرقلا يداو» اما

 ونب : ةيحيسم ًأباقلا لمحت لازت ام ةديدع ًاعورف ةقطنملا كلت نآلا نكست ىتلا رخص ىنب

 اهلضأل دهشت:اهلكو. ......خلا ءةنعامسلا « (رابحالا) ةرباهم « ةبقاعيلا « نارطم

 يبا
 (قلبألا» نصح اهيف ناك ىتلا (ءاميت» عسل ةيبرعلا ةينارصنلا ىط ةليبق تناكو

 يمدتيو ىناسغ نلطائزم ناك يذلا لأومنبلا رعاشلا ريمالا همكحي ناك يذلا ريهشلا
 . ةيدوهي - ةيحيسم ةقرف ىلا

 ةليبق نم بلك ونب هيف مهرواجو ةعاضق ىراصن هنكسي انصح (كوبت» تناكو

 اهتناصحل اهماحتقا نم نوملسملاو دمحم نكمتي مل . كوبت ةوزغ يفو . ةينارصنلا بلغت

 اهنع اولفق مث « آموي نيرشع اهورصاحف . اهتدجن ىلا برعلا ىراصنو مورلا ةعرسلو
 . نيعجار

 اوضرف دوهيلا نا امك . ةيدوهي ةرمعتسم هبش تناكف « (ةنيدملا) (برثي» اما

 ذا « عزانم ريغب نكت مل اهتاذ برثي يف مهتطلس نا الا . كدفو ربيخ ىلع مهتنميه

 دوهيلا نامساقت برأم دس رايهنا دعب نميلا نم ناتمداقلا جرزخلاو سوالا اتليبق تناك
 برثي يف اوماقا ةرطاسنلا نا ةيروطسنلا ةسينكلل ميدق ميوقت يف دروو . ذوفنلاو ةطلسلا

 . ؟©2نينمؤملا نم ريبك ددعو سئانك ثالث اهيف مهل ناكو « نيفقساو ًانارطم

 .8 ص ١9٠.9( توريب «زيزع سرطب يروخلا هيلع قلعو هعبط « ةيروطسنلا ةينادلكلا ةسينكلل ميدق مبوقت (5)
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 ةكم يف نويحيسملا .4
 ايراهارك يو تداكو ادع قئاجا تاك تامل رنا تاكا

 ىتش شياعتتو ةيعامتجالا تاقبطلا دجاوتتو ةيسايسلا ةمظنالا ومنت اهيف + الجب اها
 ميظنت ىلع فرشتو ةكم ناكس ةاون لكشت شيرق ةليبق تناكو . بهاذملاو نايدالا

 ىلا لب ؛ دحاو درف ىلا دوعت نكت ملف « ةكم يف ةطلسلا اما . ةيمسوملا ةيراجتلا اهلفاوق

 نيدو ايها كد يارا اوم "ا يوعا بيحب روزالا ىف تري ةنيدع لادم
 لئابقلا بطقتسي ناك يذلا ماهلا ينيدلا زكرملا اذه ءاهيف ةبعكلا دوجو وه برعلا
 يف رخأتت نكت مل اهتاذ ةيحيسملا ةيبرعلا لئابقلا نا ىتح . نادلبلا فلتخم نم ةيبرعلا

 ةضيرفب مايقلا دعب « هلظ يف يذلا دبعملا اذه ءادن ىلا ةباجتسالا نع سداسلا نرقلا

 كانهو . ةينيدلاو ةيسايسلا ثيداحالا لوادتتو ةيراجتلا تامواسملا يرجت تناك « جحلا

 دوسالا رجحلا ماما نومسقُي اوناك « ىشعالاو ديز نب يدع لثم « نويحيسم ءارعش

 هر د ا دحاو نآ يف بيلصلابو ةكم برب
 رجحلا لوح ةيراجلا تالافتحالا تناكو . ليلخلا ميهاربا ربكألا مهدج ىلا هخيرات

 يبرعلا قرعلا ىلا نومتني نيذلا عيمج نيب طابترالا حئاشو سّركت هناك دريخألا

 يف دسجتت ةدحاو ةيناحور ردصم يف نوكرتشي مهنوك نع ًاقيمع ًاعابطنا مهيلوتو
 لوزيس لماشلا عباطلا اذه نكلو . ميهاربا هلإ ناك يذلا («تيبلا برب» قيمعلا مهقلعت

 اهيلا لوخدلا رظح اهيف يتلاو « ةبعكلل ' مالسالا يبن اهب ماق يتلا عادولا (ةجح» دعب

 هدبع يذلا هلإلا نا اهبجومب ةديقع برعلا بولق يف عفترت دهعلا كلذ ذنم تناكو

 رطيسملاو نيملاعلا برو قلاخلاو ضرالاو ءامسلل ىلعالا برلا ناك ليعامساو ميهاربا

 . هللا الا هلا ال : ةرابعلا هذه يف ةديقعلا هذه رولبتتسو . دبعملا ةهلآ عيمج ىلع

 مهنكلو . اهلك يشيرقلا عمتجملا تاقبط هاجت ةكم يف ماه رود نييحيسملل ناكو

 نم وا « يلحم لصا نم اوناكف . مهب ةصاخ تاسسؤم مهل نكي ملو نيمظنم اونوكي مل

 نم جيزم يه ةغل وا شيرق ةغل نوملكتي مهنا . نادلبلا فلتخم نم تمدق تايلاج

 ترهظو « ةكم ةغل ىف اهرثا ءانكللا ةغللا هذه تكرت دقو . ةيشبحلاو ةيمارالاو ةيبرعلا

 . ةيدايتعالا رومالا ىف تبلل «موقلا يدان» و « ةماهلا رومالا ىف تبلل «ىودنلا راد» كانه ناكف (5)



 نيب نودجاوتيف « نهملا لك نوسرامي نويحيسملا ناكو . هسفن ناآرقلا ةغل ىف اهراثأ

 وا شيباحالل ةيركسعلا ةسسؤملا نيبو « ةعضاوتملا نهملا يف امك « ةيكملا ةيطارقتسرالا

 ىف نييحيسملا ناف . رمحالا رحبلا قاوسا يف عيبلل شابحالا مهضرعي نيذلا ديبعلا نيب

 1يتمطلعبب ناز ةنرم نابت ايابقاو شابحا : ةديدع ذو ىلا 0مل

 0 تحبصا 1 ةجيدخ مع نبا

 قالخالاو ةيحيسملا ءىدابملا ّضعب كانه نوّقبيو « ةبعكلا لوح ةكم يف نيينثولا برعلاب
 ( نييزيفونملا دض ةرطاسنلا : ةيدئاقعلا مهتافالخ نورهظي اضيا اوناك مهنكلو . ةبذهملا

 - ةيدوهيلا عيشلا ىلا ةفاضالاب « ةينوديقلخو سسفا عابتا نييكلملا دض امهالكو

 . "2زاجحلا يواطم يف ةيقاب لازت ام ةينيدلا اهتابسرت تناك يتلا ةيحيسملا

 ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيحيسملا راكفالا .ه

 ةريزجلا بلق ىف ع مالسالا روهظ ليف « تلغلغت دق ةيحيسملا راكفالا تناك

 . ةماع ريسلا لهأو نوخرؤملا كلذ ىلع دهشيو . ةيدودحلا اهقطانم يفو ةيبرعلا

 لوقيو . ”9(ةعاضق ضعبو ناسغو ةعيبر ىف تناك ةينارصنلا نا» : ةبيتق نبا لوقيف

 خونتو حيلسو ءارهبو جحذمو يطو بلغت ينبو ةعيبرو ميمت)» رّصنت يف يبوقعيلا
 بلغت نيب اهليبس تدجو دق ةينارصنلا تناك» : هلوقب طحاجلا دهشيو . ؟”(مخلو

  )5١يبوقعيلا خيرات عل ءلاط ١ ها/ ص 5

 ناميالا عم ؛ مهعّيشتل (ةعيش» اوناكو « اورصنت نيذلا نيطسلف دوهي نم اوناك (ىر ,اصنلا» نا ةظحاللملا ردجبن )127229

 يورط يقسو مهاوس نود نم مهيلع ةفقاسا حيسملا تيب لآ مهريمأتو ,« ىسوم ةعيرشل « حيسملاب

 نم حيسملا عابتا مهف و ًارصح ىراصتنلا اما . نيممالا نم حيسملا عابتا مه نويحيسملاف . (ىراصنلا»و(ن «يحيسملا)»

 قرفلا عيمج لمشت ةيحيسملا ةّنسلاو . 0 ىلا ةعيشلا ةبسن يف امهو . ةيحيسملا ريغ ةينارصنل كاف كلذل . وهيلا

 ع ةثنانبللا ةرّسملا ةلجم يف دادحلا ذاتسالا علاط) مالسالا يف تباذ دقف ةعيشلا ةينارصنلا اما . ةفورعملا ةىودكمملا

 .(8/١ا/ ص «(ه.ا ددعو ١« ةيشاح ال5 ص «هالا ددع «؛ 5 ةنسل 7 نوناك

 5757١. ص 2١97٠ ةرهاقلا هشاكع ةورث قيقحت , فراعملا « ةبيتق نبا (8)
 .١ها/ صوعء١ يبوقعيلا خيرات (9)
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 نب ريثكو ماذجو ةلماعو مخلو خونتو دابعلاو حيلسو ةعاضقو سيقلا دبعو نابيشو
 تناك ىتلا لئابقلا وا قطانملا ديدحت انعسي ال هنا الا . 200. . . بعك نب ثراحلب

 روعتشلا ىلا ةحبضاو تاراشا ظورو .دتك“ ايقيقحب ايلعف اهاوعلا ةنايدلا هليبةمركام

 ضعبلا بهذ ىتح « اهنوقلي ةيلهاجلا ءارعش ناك ىتلا دئاصقلا ىف ةيحيسملا ديلاقتلاو

 وا ةيحيسملا ةنايدلا ىلا مامضنالا كشو ىلع تناك اهتمرب ةيبرعلا دالبلا نا لوقلا ىلا

 ببسب فقّقوت دق عقاولا يف ناك ةيدوهيلا راشتنا نا الا . مالسالا روهظ ناّبا ةيدوهيلا
 فلتخم نيب ةمئاقلا تاعازنلا تدا دقف « ةيحيسملا اما . ىنيدلا مهتّمزتو دوهيلا لازعنا

 ىلع ةرداق ةيبرعلا ضرالا ىف ةدحخوم ةينيد ةسائر دوجو مدعو « اهيف بهاذملاو تاففلا

 ري سيكا حمس و يي يس ابا اع عاج

 وو يبا ا ل ل - خل 0

 9 ا او راو ايا وبا باو موتي

 ةيحيسملا تناك يتلا ةدقعملا تادقتعملا لّيقت يف اريبك اسامح يدبت نكت مل ةيبرعلا

 ميلاعتلا نأش نم ناكل « هللا نبا حيسملا ةديقع الول هنا انلق اذا ىلاغن الو . اهب يدانت

 ناك شاد اكلورو بنرعلا يبولك بكت نإ يغار ةالاتنلا ىلإ ةيفادلا ةيضيسلا

 ءناولالاو قارعغ الا نين زو دود رشبلا عيمج - ىلع ةحتفنملا ةيحيسملا ةيك ولشلا

 ع« يدؤت ار ل ترش د ل هللا ةينادحو موهفمب ةموعدمو

 رطالا ءارو ام يسايسلا روظنملا يف عاسّنا ىلا « خيراتلا نم مساحلا فطعنملا كلذ ىف

 . ةيبرعلا قالخالا فيطلت ىف هتاذ تقولا ىف ةمهاسملا ىلاو « ةيلبقلا

 اهويحي مل نيذلا برعلا دنع ةهّوشملا لب ةصقانلا ةيحيسملا ناف ءرمآلا ةياهن ىف

 ديج ميظنت ىلا ةرقتفملاو دهعلا ةثيدح ةيحيسملا هذه , مازتلاب اهوسرامي ملو قمعب

 معدب تعبها اهنأك و ةيبلسلا اهتايحو: نمانل ودبت ( ةرحانتم تائف ىلا ةئزجتملاو

 مس مارح كج اهناف . مالسالا ماما قيرطلا قس يف « ةتّمزتملا ةيدوهيلا نم

 ةيفاصلا ايلعلا لُثملا يدقت يف تقفخا اهنكلو « ةيديحوتلا راكفالا اهيف تّثبو « مانصالا

  2٠١١ص ةرهاقلا «3 ظحاجلل ناويحلا باتك 2١



 ةبلامشلا ةيبرعلا لودلا

 (مالسإلا لبق)



 ةروثل تجضن دق ةيبرعلا ةكانلا تناك , مالسالا لوسر رهظ امنيحو . برعلل

 لا تناول هول محلا اين تحتم ليات

 )١1١( توريب « (ةيسنرفلاب) نييومالا رصع لوح تاسارد .«سنمال بالا ١97٠0., ص 7707.
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 ثلاثلا لصفلا

 ناتحيسس ناتيبرغ نادكلف

 0 وا نويمخللا (أ

 و امش قاشاوحن توه ةسا الازم ةدع لاق تحت ينتادرت

 0 ا

 .مالسالا ءيجم لقت ىتح مهمكح مادو : يناساسلا دهعلا ءدب يف نويمخللا مهبقعا

 . رت لآ ذآ ةرذاتملا وا نيسكللا وا نييضومتلا ةكلمع ةكلمللا هذه تينيسف

 ةثراكلا اما 55 ةنس اضيا عّدصت دقف . خيراتلا اذه دعب ةديدع تارم رجفنا دق برأم دس ناودبي (0 ١(

 ىلا هرايهنا ىزعيو 5177١. ةنس لبقو ةدس ذنب تعقو اقل ن8 ابدا ةروسو نارقلا اهلا ريشي ىلا ةريكلا

 . ناذرجلا لمع ىلا وا لكاتلا

 .,15- .5٠ ص 2١9/9 دادغب . ةّينارمعلا قارعلا ملاعم « ىلعلا دمحا حلاص روتك دلا (؟)
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 ةريخلا ١.

 ةريحلا وا ءاضيبلا ةريحلا تيمسو . نييمخللا ةكلمم ةمصاع ةريحلا ةنيدم تناك

 ةعبات ةيحان مويلا يهو . اهنم لايما ةثالث دعب ىلع ةيلاحلا ةفوكلا يبونج عقتو . ءاحورلا

 دعب تبرخ اهنكلو . رصنذخوبن ىلا اهءانب برعلا بسنو . (ةيناويدلا) ةيسداقلا ةظفاحم

 1 ا ا را ا روب

 مهنمو . عضوملا اذه يف ريحتف هقيرط لض « هشويجعب لبقا مل اعتت نال « ةريملا نم ٌقتشم

 راج لعف نم قتشم هنا ىلا بهذ نم مهنمو ًاجلملاو ىمحلا ىنعمب « ريدر هنا لاق نم

 يأرلا نا الا . فجنلا رحب هايم دوكر ىلا رظنلاب « يرجي فيك يردي ال ددرت يا «ءاملا

 . ””نصحلاو ريدلاو ركسعملا يهو راجنلا ةيمارآ ةملكلا نا حجرالا
 ةليلو موي) : ليق ىتح « اهتبرت ةحصو اهوج ءافصو اهئاوه بيطب ةريحلا ترهتشا

 ا ا ب ار ع ةعقاو تناك و٠ )أ 0

 دالبلا نم لتر لا برعلا قّقدت كلذب اوّدنصي يكل ؛ ( ينمي لصا نم ةيرع امج ةماعو

 ا ا يصل معو وعلا ةيبرعل

 : 0 قرطل نامالا 0 ا نم يديدلقتلا

 مهترطيسب كلذو « ًاقومرم ًايداصتقاو ًايراجت ًافقوم مهتيروطاربمال اونمضي نا ١.
 هتاذ تقولا ىف فرشت نييمخللا ةمصاع ةريحلا تناكف . لخادلا ىف لفاوقلا ةراجت ىلع

 - ىصقالا قرشلا ىلا ةمث نمو - يدنهلا طيحملا وحن ةيراجتلا قرطلا ربكا ىدحا ىلع
 . ةيبرعلا ةريزجلا يبونج ىلاو نميلا ىلا ةيدؤملا قرطلا ىلعو

 ةريخلا ناكس .؟

 ا ا لو 0

 ١١. ص 2١917 دادغب , ةيبرعلا ةكلمملاو ةنيدملا  ةريحا « ةمينغ هللا قزر فسوي علاط (؟)
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  خونت ثلث , فانصا ةثالث ةريح لا ناكس برعلا نوخرؤملا مسق دقو . ةيبرعلا ذاخفالاو
 رابنالاو ةريحلا نيب اميف تارفلا يبرغ نولزني رعشلا تويبو لاظملا باحصا اوناك مهو

 ثلثو . اهيف اونتباو ةريحلا اونكس نيذلا مهو «دابعلا يناثلا ثلثلاو .اهقوف امف

 الو ربولا خونت نم نكي مل نم اهيف اولزنو ةريحلا لهأب اوقحل نيذلا مهو , فالحالا
 اعلا

 نم اودرفنا ىتش لئابق نم ىراصنلا نم اموق اوناكف « «نويدابعلا» وا (دابعلا» اما
 لودبعي اوناك مهنال اذكه ومشو ١) ٠ هكر ريس رو ا

 ا ال مجم وام اهمكرا يروا كوالا

 اومسف ! مكلك دابع مكنا : ىرسك لاقف . ورمع دبع « هللادبع « عوشي دبع «ليلاي

 اهلهج دهع ىف ةباتكلاو ةءارقلا مهتفرعمبو مهتينارصنب دابعلا رهتشا دقو . 2 ”دابعلاب
 1 . غباونلا ءارعشلا ربكا

 . . سرفلاو دوهيلاو طبنلا مهنم , ىرخا ماوقا اضيا ةريحلا يف ناكو

 اهروصق .*
 ايي ةار اعيوعلا 0 هيض يي د للا تريم
 ىف نيثحابلا ءارآ تبراضت دقو . ةريحلا رهظب ًاخماش ارصق ناك يذلا قنروخلا (أ

 برشلاو لكالا عضوم ينعي يسراف مسا هنا حجرالاو . هانعمو مسالا اذه لصا
 مهراعشا يف ذهركذ نم برعلا رثكاو ؛ ةثانب لونخب ريطاسالا ترادو .وهللاو

 عقوم يف رصقلا اذه ناكو . . . يمورلا ءاّنبلا «رامّتس» ىلا هؤانب ىزعُيو . مهلاثماو
 ينُب دقو .راهنالاو نافجللاو لخدلاو نيتاسبلا نم هيلي امو فجنلا ىلع فرشي عيدب
 2٠١75 - 55١(. لوألا نامعنلا كلملا دهع ىف

 هؤانب بسنيو . ءاهبلاو ةمظعلا يف قنروخملا بقعي يذلا رصقلا وهو ءريدسلا (ب
 وا لوالا نامعنلاب فورعملا سيقلا ئرما نبا نامعنلا وهو « هسفن قنروخلا يناب ىلا
 ضئارف اهيف مزتلي نامعنلا ناك « ةلخادتم فرغ ثالث يوحي ناك هنا ليقو « حئاسلا

 ١ ١. ضو «نيلرب ةعبط « ءايبنالاو ضرالا كولم ينس خيرات « يناهفصالا ةزمح (؟)

 ١195. ص 2١9٠.7 كيسبيل , ءامكحلا خيرات , يطفقلا نبا (5)
 ١8. ص 41١2/ا/ نجنتوك . مجعتسا ام مجعم « يركبلا (7)



 ىلع ناك هنا مهريغ معزو « قنروخلا نم برقغلاب ناك ريدسلا نا ضعبلا لاقو . هنيد

 . ةريح لا نم يبرغلا لامشلا يف ءارحصلا يف ذ ةلديعب ةفاسم

 ءارعشلاو نيخرؤملا ىدل اهفصوو اهركذ ءاج ةعئار ىرخا روصق كانه تناكو
 . 27. . . نيع دعب رثا ىوس نآلا اهنم قبي ملو . . . برعلا

 ةريخلا كولم .:

 يناثلا نرقلا فصتنم وحن يف قارعلا رايد هطهرب يدزالا مهف نب كلام ّلح امنيح
 منتغاف . لالحنالاو فعضلا اهيف بد دق (ةيثرفلا) ةيقاشرالا ةلودلا تناك « يداليملا

 حبصاو « ةريحلاو رابن الا نيب ةعقاولا ةقطنملا ىلع اولوتساف « ةصرفلا هذه نومداقلا برعلا

 كيلعب نودسيوب مايخلا ةوتكمي نيذلا نييخونللا ىلع مكحف مهيلع ًاميعز (كلام»

 نا ىلا مكحلا يف يقبو . ةريخلا ىف : ارصق هل ىنبو « رابنالا يف هلزنم ذختاو )ةيحاضلا

 ارجوا للقف_ هيلا حادقخيا نق كلام ناكو + :هفرعي ال وهو. لبنلاب ةيمر كلام نب ميل مامر

 : ةريخالا هسافنا ظفلي

 اناا ضكادمنإ ةنيعيل# اريد هيا هازج ال ىلا زدت

 ينئاضزر هلعاتس ليعشا امل مويلك ةيامرل اهمّنعا

 ١". - 58 2.55 - 57ص .ةينارمعلا قارعلا ملاعم « ىلعلا دمحا حلاص (0)
 .58 صو(1١76-٠95١959 «ةرهاقلا « ءازجا ةرشعب , كولملاو مالا خيرات «يربطلا (8)
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 ةريحلا كولم لودج

 نويخوعتلا
 ١هر - ١11١ مهف نب كلام 5

 ا مهف نب ورمع -
 "04-08 حاضولا وا شربالا ةميذجج -

 ةرذانملا وا نويمخللا

 ا« حب ئذدغ نب ورهع -
 نسا عت لوالا سيقلا ٌؤرما -
 مارد مم قناثلا قرمنع -
 اك - اا مالق نب سوا -

 0 ا ىناثلا سيقلا ٌورما -
 عما - . (ةقيقشلا نبا «روعالا « حئاسلا) . ربكالا لوالا نامعنلا -
 عالط ع١ (لوالا نامعنلا نبا) لوالا رذنملا -
 عوام عال دوسالا -
 ه.. - غ9 (لوالا رذنملا نبا) ىناثلا رذنملا -

 هوو -مه.و مونوتماالا نيا ىتاقلا نامعنلا -

 0.07 4 (ليخد) ةمقلع روفعي وبا -
 ها4١- ه.ا/ ثلاثلا سيقلا ٌؤرما -
 ههو - ها (ءاعسلا ءاه نبا :١ ثلاعلا ندنملا -

 هاب. د ههو (ثلاثلا رذنملا نبا ) دنه نب ورمع -

 هرااإ - هالو ردنملا نب سوباق -

 ها - هم١ (ليخد) بارهسلا وا برهسلا -

 (ديز وأ ترهشيف)-
 جيرو حر (ثلاثلا رذنملا نبا) عبارلا رذنملا-

 (نجسلا يف )5195 - همه (سوباق وبا ثلاثلا نامعنلا ) رذنملا نب نامعنلا -

 6 ىئاطلا ةصيبق نب سايا -
 4-08 (ليخد ىسراف) (ةيداز) هبذازا -
 154-155 (رورغملا) (سوباق يبا نامعنلا نبا) سماخلا رذنملا -

 . . . (سوباق يبا نامعنلا نبا) -
 "لق ةنس ةريحلا ديلولا َقنِفأ دلاخ حتتفاو 2516

 ةظحاللم
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 هبو « حاضولا وا شربالا ةميذج ءاج مث « مهف نب ورمع هوخا مكحلا ىف هفلخو

 هذهب نييمخللا ةليبق ىلا كلملا لاقتنا ةيبرعلا ديلاقتلا حرشتو . نييخونتلا ةلالس تهتتنا

 00 و راسا

 0 ا اي ل ا ع

 رفاق اول ب نهشاو هو ملا سا ُشَقن هّركذ

 كولا ءاضرا ةيغبًاينثو لظ هسفن وه هنكلو . هدالب يف ةيحيسملاب رّشبي نا يدومعلا

 ةيبرتب هيلا دهع يذلا لوالا درجدزي ىدل ةؤظح لانو « ًالارنج سرفلا هنّيع دقو . سرفلا

 يف روك مارهب يسرافلا كلملا نامعنلا ٌنبا لوالا ؛ذنملا دعاس دقو . 2 >روك مارهب هنبا
 .(57/ - 55١١ سماخلا مارهب حبصاف « هشرع ةداعتسا

 يناثلا رذنملا مكحلا ىلا ءاج « سرفلا هرسأ يذلا دوسالا هنباو لوالا رذنملا دعبو
 نم ةريماو دوسالا نب | يناثلا نامعنلا هفلخ « ةزيجو ةدم مكح نا دغبو . دوسالا وخا

 مل ًاصخش هناكم سرفلا ماقاف . مورلا دض تراد ةكرعم يف لتق هنكلو . ةدنك ةليبق

 « ثلاثلا سيقلا ٌؤرما هفلخو . ليخدلا ةمقلع نب روفعي همسا ةمك احلا ةلالسلا نم نكي

 « ءامسلا ءام هما بقلب اذكه يمسو . (ه ه ؛ - ه١ 5) ءامسلا ءام نبا ثلاثلا رذنملا مث

 ىورو .اهعبط ةقرو اهمركل وا اهلامجو اهنسحل اهمسا ىلع بقللا اذه بلغ دقو
 يذب فرُع هنا امك « هئاخسو هدوجل ءامسلا ءام نبإ اذكه بَقل رذنملا نا مهضعب
 ةنس ةريحخلا شرع ىلع ثلاثلا رذنملا ىوتسا . هرعُش نم هل اتناك نيتريفضل نينرقلا

 تثلايلا,نذنما ناكو .(هل"ا١ - ه599 يدنكلا رارملا لكا رجح ورمع نب ثراحلا

 نم ًايلاخ ناك هنكلو . ديعولا هيولي الو دعولا هليمتسي ال « ةميكشلا يوق ًاعاجش
 عرش هنكلو . مورلل ابيهر اودع نوكيسو . ءامدلا كفس ىلا الاّيمو ةينيد ةفطاع لك

 « ةيحيسملا ناسغ ةليبق نم دنه هتارما تناك و . نييحيسملا هاجت حماستلا نم ائيش رهظي

 . ماشلا ىرصب نم برقلاب « ةيبونجلا ايروس يف هيلع رثع دقو « م7577 ةنس ىلا ةراّمنلا شقن خيرات دوعي (9)

 عيمج ُكلَم هيمستو سيقلا ءىرما نع ملكتت ىهو « ةينايرسلاب ةجوزمم ةيبرع ةغللاو ةيطبن هيف ةباتكلا تءاجو

 . برعلا
 ٠١١( ناويحلا اذه ديصب ديدشلا هعلول اذكه مارهب يمّسو . يشحولا رامحلا وه روج وا روك .
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 هتكلمت يف هدهع يف ةيحيسملا تلغلغت دقو . ةريخلا فارطا ىف 0 ا

 . ةيرشب اياحض ةهلآلل مّدقي نا يف ددرتي ال ًاينثو يقب هسفن رذنملا نكلو . هناوعأ نيبو

 ( ةيروسلا صمح ةقطنم يف ةبهار 4٠٠ ىلع ىلوتسا « مورلا دض هتالوص ىدحا يفف

 كلم ادح مورلا هاجت كلملا اذه هب ماق يذلا جعزملا رودلا نا . ةمحر نود نيبارق نهمّدقو

 ةرداق ةيروسلا دودحلا ىلع ةئوانم ةيبرع ةوق قلخ يف ريكفتلا ىلا لوالا سناينتسوي مورلا
 تاحاولا ىلع ةرطيسملا ناسغ ينب ةليبق ىلا رودلا اذهب دهعو . نييمخللا ةمواقم ىلع

 يفو . ةرذانملاو ةنساسغلا نيب تاعارصلا ةيادب هذه تناكو . ةيبونجلا ايروسل ةرواجم ا
 هتيحضتب ماقو يناسغلا ثراحلا ءانبا دحا رسا نم ثلاثلا رذنملا نكمت « كراعملا ىدحا

 قيرطلا ىلع « نيرسنق نم برقلاب ه ه 4 ةنس هولتقو هنم اومقتنا ةنساسغلا نا الا . ىّرعلل

 . ةقرلا ىلا بلح نم ةيدؤملا

 ئرما ةمع ةنبا يهو « 01١( - ه5 ؛)ىربكلا دنه نب ورمع هنبا مكحلا يف هفلخ

 مورلا عم عئاقو ةدعب رهتشاو « ارابج نمابلا فينش ورمع ناك و ريهشلا رعاشلا سيقلا

 ةريح لا تحضاو « لئابقلا فلتخم نم ءارعشلا هدصقو . ةماميلا برعو ناّسغ برعو
 مهنوؤش يف برعلا همكحو «دوفولا هيلع تلبقاو « بداو ملع ىدتنم هدهع يف
 ىلا اوداع هءافلخ نا الا . 0” ورمغ ةيبصا دقو د مهنيب تاعازنلا مسحو
 تناكو . ةريحلا ىف ةقحاسلا ةيبلغالا ةنايد ذئذنم تحبصا ةيحيسملا نا ريغ . ةينثولا

 ةطساوب ةريحلا يف لغلغتت تعرش يتلا ةيزيفونملاو ةيروطسنلا نيب ةمسقنم ةنايدلا هذه
 . يدا ناعم

 ضورجلا ةديف ىمسمملا رنا حربا سوياق اسف , ةريثتإ نكرغ ىلع كوللا بقاعتو
 هفلخو . بارهسلا وا برهس ىمسي ليخد يسراف لجر هبقع مث 0١(. - هال

 ال ايتو هنوكا الاد شرعلا ىلغ ءاوتسالا مطقسي.ول هنكلوب ه/.5 ةنس عبارلا رذنملا
 وبا وعدملا وهو رذنملا نبا ثلاثلا نامعنلا 65 ةنس ءاج مث . نويحيبسملا هيف بغري

 .2' 7هيوذ عيمج عم 55 ةنس يروطسنلا بهولا ىلا ايسر ىدتهاو « سوباق

 نهعيمج تنواعت دقو . امهتدلاو عم نيتيحيسم ميرمو ىرغصلا دنه هاتخا تناكو
 ( ةيروطسن ةيحيسم اهتمرب ةريحلا تحبصا تقولا كلذ ذنمو .ريهش ريد سيسأت يف
 . يزيفونملا بهذملا اوقنتعا ةنساسغلا نا نيح ىف

 .ها/د ةنس موثلك نب ورمع رعاشلا هلتقو )١١١(

 نم هعنمت ملو ةيحطس تناك ةيبرتلا هذه نا الا. ةيحيسملا ميمت ينب ةليبق يف ةيحيسم ةيبرت ىقلت دق رذنملا ناك )١١(
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 ؛ مورلا مهئادعا دض سرفلا عم بنج ىلا ًابنج ثلاثلا نامعنلا براح نا دعبو
 هءاطعا ضفر نامعنلا نا ناك كلذ ببس نا لاقيو . يناثلا ىرسك طخسل ضدعت

 ءاضقلا يناثلا ىرسك ررقف . هتخا هءاطعا ضفر هنا وا ؟''”ناورهن ةكرعم يف هناصح

 . لالقتسالا ىلا ةعزنلاب اهمها يتلا ةيمخللا هتكلمم ىلعو حومطلا كلملا اذه ىلع

 ليقو) 5٠07 ةنس هيلع ىضق كانهو « نوفسيطق ىلا ردغلاو ةليحلاب ىرسك همدقتساف
 أضيا ىرسك لتقو . تاياورلا ضعب بسح مسلاب وا « ةليفلا مادقا تحت (117 ةنس

 . اهلك ةلالسلا ىلع كلذب ىضقي ىكل « نامعنلا ءانبا
 شرعلا ىلع عضوو « ةلقتسم ةلودك لقالا ىلع « دوجولا نم ةريحلا ةكلمم تلاز

 نيب تعلدنا نا تمتع ام ةروثلا نا الا . يسراف مكاح هدعاسي « يئاطلا ةصيبق نب سايا

 . مورلا ةكلم دودح ىلع نورقتسملا برعلا كلذ يف مهعبت ام ناعرسو « سراف برع
 . اهنم اهتلشتنا دق ةيمخللا ةلالسلا تناك ىتلا ىضوفلا ىف ةيقرشلا ءارحصلا تعقوف

 ةزيبكلا ةنرعلا ركي ةليبق تناكو . سرفلا عم ةرمتسم برح ةلاح يف برعلا ىحضاف
 5١١« و 7٠ 5 ةنس نيب ةفوكلا نم برقلاب راق يذ ىف سرفلا دض ةكرعمب تماق دق

 اتليبق اهدناست ىتتلا ةيسرافلا شويجلا ئلع ًاقحاس ًارصن تزرحاو « نامعنلا لتفمل ًاماقتنا
 ةيبرعلا ريهامجلا نيب ةعساو ءادصا رهابلا راصتنالا اذهل ناكو . ناتيبرعلا داياو بلغت

 نيروخف ًابرع هقيرط ىلع دجيس « زاجحلا نم وزغلا لبقي امنيح « تاونس دعبو . ةيودبلا
 . سرفلا هاجت راقتحالاو دقحلاب مهبولق ججأتتو رصنلا ىلع نيداتعمو مهقرعب

 ةريخلا ىف ةيحيسملا .ه

 هذه ناكس ناكف . ةريحلا ىلا ةيحيسملا تلخد ىتم ةعطاق ةروصب ملعن ال اننا

 ناك هنا لاقيو . ةيلهاجلا نايدأب نونيدي « ىرخالا ةيبرعلا قطانملا رئاس نأش « ةقطنملا
 مانصا ةريحلا لها نم نيينثولل ناك و . نانزيّضلا امهل لاقي نامنص شربالا ةميذج اهكلمل

 نا امك .رمقلا ةدابع ةريحلا تفرعو . . . قوحملاو دبسو ىّرعلاو تاللا اهنم « ىرخا

 نم ددع اضيا اهيف ناكو . ةزيجو ةرتف ىف ةريحلا ىف ًاراصنا اهل تدجو ةيكدزملا ةعدبلا
 لها نع ةقدنزلا اوذخا شيرق لها نا يسلدنالا دعاص مساقلا وبا لاقو . دوهيلا

 . 3/5 ريحأ

 نيب عقتس يتلا ةريهشلا ةكرعملا كلت تسيل انهه ةروكذملا ةكرعملاو . طساوو دادغب نيب عقت ةقطنم ناورهن )١(

 .م ”"85/ ةنس جراوخلاو بلاط يبا نب ىلع مامالا

 ."57 ص 2١95717 فجنلا مثالا تاقبط ءيسلدنالا دعاص )١4(
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 ةنايدلا تحبصا ام ناعرسو « ركبم تقو يف ةريحلا تلخد ةيحيسملا ةنايدلا نا آلا

 ل ل ا مادام

 نا نودلخ نبا لوقي امنيب « ؟' ”نييمخللا نم رصنت نم لواوه (5758-5889)
 0 رد يا للا - 405 ات وا روعالا) ةقيقشلا نبأ ؛ نامعنلا

 قت يت ا و حرأ اوع واول
 ذنم كلذو « فارشالاو طالبلا لها نم نيريثك عم نييحيسملا ىلا اوُّمضنا ناكسلا
 تحت ةمظنم ةيحيسملا ةنايدلا رهظت « سماخلا نرقلا علطم يفو . عبارلا نرقلا بورغ
 ىف اوكراش نيذلا اهتفقاسا نم اضعب ةيقرشلا عماجما باتك ركذيو . فقسا ةسائر
 ( (5/5) نوعمش « (47 5) نوعمش « 4٠١( ةنس) عاشوه : ةيقرشلا ةسينكلا عماجم
 ريثما ةأرما ىربكلا دنهل ارصاعم ناك يذلا مارفا « (275) ياسرن « (5591/) ايليا

 ليئوي «(5314) رباج نب نوعمش ؛(585) فسوي (ه1. وحنو لوالا
 « يريح لصا نم اوناك نيذلا ةفقاسالا نم ددع ىلا ةفاضالاب اذه . ؟'"9074)
 . "*دادعوشياو . . . يوهادوخو عوشيربسو قرزالا انحوي لاثما

 اهنوك ىلا ةفاضالاب « أماه ًاينيد زكر م ةريح لا تحبصا « سماخلا نرقلا ذنمو
 ةيبرعلا دالبلا يف نيشئاعلا ودبلل ًاباَذج ًابطقو ةيحيسملا ةفاقثلاو ةراجتلل ًاقومرم أزكرم

 لعافتت هيف ًازكرمو « ةيلخادلا ايسآ وحن ةقلطنملا لفاوقلل ًاقيرطو « مالسالا لبق ام
 تايلاسرا تقلطنا ةريحلا نمو . ةريزجلا بلق يف اهراشتنا لبق بهاذملاو راكفالا

 ىلع ةعقاولا نادلبلا نم امهريغو نامعو نيرحبلا وحن ةيراجتلا قرطلا ىلع ةيحيسم
 عوشيداد عمجم الثم) قرشملا ةسينك عماجم ضعب تدقع ةريحلا يفو . يبرعلا جيلخلا
 ,2' 4057(9) عوشيداد : قرشملا ةقلاثج نم ددع ةريحلا يف نفُد دقو . (57 4 ةنس

 )١5( ص «2؟ يربطلا 150.
 )١5( «ةرهاقلا ءازجا / .ربعلا باتك ,نودلخ نبا ١7/14 ص 25 .ىه ١7١.

 )١0( سيراب .وباش ةعبط . ةيقرشلا عماجما 07. 2١91٠ص 57.

 )١( لصوملا ءوخيش سلوب سقلل ةيبرعلا ةمجرتلا ,. يرصبلا حاندعوشيال ةفعلا باتك ١579., ددعلا 8./

 وه"١؛ادي توريب ,.؟ روثاو ودلك خيرات ءريش ١91١7 ص 555.

 )١15( روتاو ودلك ءريش يدا ١ ص ١١9.
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 راحو نع وربك ب "مع هو: قافاوب رانك يوباي 2" '29(هم13 لايقرح
 . ©' 865(0 )٠ ميهاربا

 , ءاسفيسفلاو شوقنلاب ةفرخزم ناينبلا ةنسح ةليمج سئانك ةريحلا يف تدّيسِو

 بحاص اهركذ يتلا اموت ةعيب : برعلا نيخرؤملا ىدل اهنم ضعب ركذ درو
 ريقوراوقربكلاةهدعتؤبد اةسينكاو (' *”جللا ريد ةعيبو اثوعابلا ةسينكو ,2''”يناغالا
 نع ةيراثالا تابيقنتلا تفشك دقو . تارايدلا سئانك نم امهريغو ىرغصلا دنه

 . ةريخلا ىف ةيحيسملا راثالا هذه نم ضعب

 ةيطدولملا راشعتا يدم: لج اهيحاوضو :ةريبلا يف ةرشعنملا ةزيثكلا تارايدلا لدتو
 اوجرخت نابهر اهسّسا يتلا ةريثكلا ىرخالا تارايدلا ىلا ةفاضالاب « ةقطنملا هذه يف

 يريحلا ايليا مهنم رك ذلاب ٌصخن « ةديعب وا ةبيرق نك اما ىلا اوقلطناو ةريحلا تارايد يف

 دّدع دقو . (ديعس ريد وا ايليا رام ريد) لصوملا نم برقلاب ريهشلا هريد سسا يذلا
 : ؟ + قريبا ىف ةحاو ايدلا هذه نم ١١ ةمينغ هللا قزر فسوي

 يقرشلا بهذملا ةريحلا تنبت « سماخلا نرقلا يف تراد يتلا تالادجلا رثا ىلعو

 . اهيف راشتنالا اولواح ًاضيا نييزيفونملا ناالا . اهلك سراف ةسينكب ةوسا (يروطسنلا)

 نيلاوملا نم اددع بستكاو نأشلا اذه ىف ةريبك دوهجب ىمشرالا ناعمس ماق دقو

 نا الا+ه + ؛و هه١ ةنس'نيب رارمتساب كانه تقرا يل راج حج « ةيزيفونملل

 . ةقحاسلا ةيروطسنلا ةيبلغالا ءازا ةيلقالا ةريح ا يف اولظ نييزيفونملا

 ةريخا يف ملعلا .*

 يف ةيبرعلا ةغللا ةضهنو برعلا خيراتو ةقطنملا خيرات يف عئار رودب ةريحخلا تماق

 يف ىربكلا ةيحيسملا سرادملل ناكو . مالسالا ردص يفو ةيلهاجلا نم ةريخالا نورقلا
 اما . ةريحلا يف ةيملعلا ةكرحلا يف ريبك ريثأت روباسيدنجو نئادملاو نيبيصنو اهرلا
 - ةرذانملا طالب قلخ دقو . ينيدو يفاقث عاعشاو ملع زكارم تناكف « اهيف ةريدالا

 ىلا ّدتمي ةيفاقثلا تالدابتلا نم ًارايت - مالسالا دعب ام ةيبرعلا تاياورل 0

 ١: ٠ امور ,« قرشملا يسرك ةكراطب رابخا «ابيلصل لدغا  2١855ص 44.

 .آ6 ص (هنيع عضوملا 5١١(

 ١١١( لصوملا« ناهذألا ةريخذ « يرصن 2١9٠.٠  2١ص 597.

 .80 ص 23 219351 - 19817 توريب «(ج 77) يناغألا , يناهفصالا جرفلا وبا (5)
 .755 ص («9141١2ل ةرهاقلا . مجعتسا ام مجعم «يركبلا (؟4)

 . ١١-255 ١5 ص .ةينارمعلا قارعلا ملاعم « ىلعلا دمحا حلاص ؛4 5 - ١ نيف: ةزيفا بانج عججار 849
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 ازكرم ةريخلا اوذَخّتا دق ةيبرعلا ةريزجلا نم نوتعملاو ءارعشلا ناكف . اهلك ةيبرعلا دالبلا

 اهتسرام يتلا تاريثأتلا ىقرت دهعلا اذكه ىلاو .  ”ههلامعا رشنلو مهتالقنتل ًالّضفم
 تدٌوز دقف اذهو . ةيبرعلا طاسوالا ىف ةصاخ « بدالا ىلع ةيمارالا ةيحيسملا ةركفلا

 . اهعورف فلتخمب ةيقيرغالا مولعلاب كاكتحابو ةفاقثلا نم عيفر ىوتسمب برعلا ةيحيسملا
 - ةيبرعلا ةراضحلا زئاكر ىدحا « ةيبهذلا ةيمالسالا روصعلا ىف ةفاقثلا هذه نوكتسو

 . ةيمالسألا
 ضعب هل نمل ةحضاو ةيبونجلاو ةيلخادلا ةيبرعلا دالبلل ةريحلا يف ةيحيسملا ةيمها نا

 ىلع هدئاصق يوتحت يذلا « ةغبانلا لثم رعاشف . ميدقلا يبرعلا رعشلا ىلع عالطالا

 ناكو . ةريحلا يف هتايح ينس ةريخ ىضما دق ناك « ةيحيسملا راكفالا نم ةديدع ءادصا

 أاعساو ًاراشتنا مهراعُسا ترشتنا ةيحيسملا عم نوفطاعتم وا نويحيسم نورخآ ءارعش ةمث

 رونلا اورصبا دق ىتح وا « ىشعالا لثم « ةريخلا ىف ًاليوط اوشاع دق « ةيلهاجلا برع نيب

 يا ددرتلا نوبحي ميئازعشو ىددبلا نمارس ورلا هيلا تناكاو“: ديز نب يدع لثم . اهيف

 هاخاو « نابيشلا رمعوبا وهو « ربكالا شقرملا نا © ”يناغالا بحاص لوقيو . ةريحلا

 ل و ل را رول رو ا ا ست

 ”0ىرسك ناويد ىف ةيبرعلا بتك نم لوا اذه ديز ناكو . ةريخلا ىف ةيبرعلا

 ا
 . 2" رابنالا لها نم ةريح ا لها مّلعتو « ةريحلا لها نم مّلعت

 مهنم طابناللو سوقطل ةينايرسلا تناكف « ةريخا يف لمعتست تن ناك يتلا ةغللا اما
 شقرملا نا ليقو . ةماع اهنولوادتي يتلا ةيبرعلا ةغللاو « مهتويب يف اهنوملكتي نيذلا

 اهرّوح مث « اهنولمعتسي ةريحلاو رابنالا ويحيسم ناك يتلا ةينايرسلا فورحلاب ناعتسا
 لامعتسا يف برعلا لوا اوناك «دابعلا» نا ديكالا نمو . ةيبرعلا فورحلا تحبصاف
 . " ”7ىبرعلا طخلا

 تاريثأت طغض تحتو « ةيبرغلا وا ةيقرشلا ةقطنملا نم « برعلا كولمل ناالا

 ةزلح نبا ثراحلاو دبعلا نبا ةفرط لاثما نيرصاعملا ءارعشلا مظعا (ه 4- هه ؟؛) دنه نب ورمع سلجم م دقل )١6(

 توريب « (لوطملا) برعلا خيرات , يتح بيليف علاط - عبسلا تاقّلعملا باحصا نم مهو « موثلك نب ورمعو
 ١١١. ص ء١ «ة5ه

 )١50( ص «.ه ىناغالا ١8١.

 "ا ىناغالا (5)
 . ه ١١/5 « ةينسلا ىربكلا ةعبطملا « ينيروهلا افولا وبا حيحصت « اهعاوناو ةغللا مولع يف رهزملا ء يطويسلا (؟9)
 . ه» ص 2١9/154 دادغب ١, ط .ةيبرعلا ةراضحلاو ةيحيسملا « ىتاونق (8)

 الذ



 مايقلا ىلا « ةيموقلاو ةيقرعلا مهصئاصخ ءارج نم .ًامود نوليمي اوناك « ةيجراخ
 مهنا اماو «ىرخا دض ىربك ةطلسل نوبزحتي مهنا اماف . مهب صاخلا مهرودب

 سرفلا ادح ام اذهو . نييطنزيبلا وا سرفلا مهتامح ةياصو نم صلختلا نع نوثحبي
 ةضافتنا رثا ىلع « ةزيجو ةدمب اهدعب وا 507 ةنس نييمخللا ةكلمم ىلع ءاضقلا ىلا

 ةريحلا تحبصاو . يسرافلا يناثلا ىرسك دض رذنملا نبا ثلاثلا نامعنلا ريخالا اهكلم

 ةنس ةيمالسالا شويجلا اهتلتحا نا ىلا « ةرشابملا سرفلا ةرطيس تحت نيحلا كلذ ذنم

 اهيلا ددرتي « كلذ دعب ىرخا ةرتف ةرماع ةريحخلا تلظو . ديلولا نبا دلاخ ةدايقب "73

 ًائيش اهذوفن لءاضتف « اهيلع ىغط اهنم برقلاب ةفوكلا سيسأت نا الا . ءارزولاو ءافلخلا
 . اهتيمها تدقفو ائيشف
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 عبارلا لصفلا

 ناتيحيسم ناكيرغ ناتكلف

 ةنساسغلا (ب

 اهيلا مهتدش دقف . يداليملا يناثلا رام وسلا دالبلا برعلا نطوتسا

 نايل يفو ءارتبلاو رمدتو صمح يف تار اما اوأشنأف ةبصخلا ةيروسلا يض طارالا

 نييروسلا ةغل اولَتَمت ىتح ًاليوط اوثبلي ملو . ناروح ضرا يفو ماشلا يبونجو
 اوناكو . ارا بلال يف يف ويلات ءامساو مهَءامسا ناف . مهتدابعو مهتراضحو

 . ةيبرعلا مهتغل هل ىلا ةف ةفاضالاب ا مهتالسارم يف ةيمار الا ةغللا لو

 ةنساسغلا. أ

 ىف ةينميلا دالبلا رداغ هنا ليقو 1 0 0

 هذه 0 اوناك برع يديأ نم ةوقلاب , 2 اوذخا ةنساسغلا نأ ل

 . ةعاضق ةليبق ىلا دوعت , قا كبي ول (ةمعاجضلا» نوعدي مهلبق ةقطنملا

 ابننا ةنيايسلا يعد دقف اذل . زرمض نر نقع سنيف ةنيانخلا ةلؤد سسؤم اما

 ةلودلا هذه اومكح نيذلا كولملا ددع ىلع برعلا وخرؤم فلتخا يا

 *م



 ىتلا كولملا ةحئال ناف اذل . ضومغلا نم ةنفج ىنب ةرسا لمشي ام ىلع ليلد اذهو

 . مهنم لك مكح خيراوت كلذكو « ةيبيرقت ىوس تسيل انه اهيطعن

 (5.. وحن) 0
 هوو - 4 (جرعالا ثراحلا وا ربك الا ثراحلا) ةلبج نب ثراحلا -

 هرا" - 68 ثراحلا نبا رذنملا برك وبا -

 هر - ١ ردا املا +
 1 ربك الا ثراحلا نبا رغصالا ثراحلا -

 0 رغصالا ثراحلا نب | جرعالا ثراحلا -

 4 - هر نامعنلا رجح وبا -

 دما

 0 نامعنلا نبا رجح -

 (18 وخنإ مهيالا نبا ةلبج -

 نرقلا بورغ لبقو . ماشلا قشمد نم ةيقرشلا ةيبونجلا يحاونلا يف ةنساسغلا رقتسا
 ةرئاذنمض..ةنساسغلا تلخدا ةيسايس ثادحا ةقطنملا ىف تراد , يداليملا سماخلا|

 ٌدرل أزجاح ةيتفلا مهتل :اود نم اولعجيل مهتّدوم باستكا مورلا ءاش دقف . يطنزيبلا ذوفنلا
 ملو . نييمخللا مهراصناو سرفل || هجو يف ًاعينم اًدس ةصاخ اونوكيلو « ودبلا تامجه

 لب « ةريحلا يف نييمخللا مهيسفانم يتتياطلب ياغيم ديضيلام يف تباعا كر

 ةيباج يف دعب اميف لاحلا مهب ترقتسا ىتح ءرخآ ىل و

 («ىرصب» تناكو . تقولا ضعب هيف اورقتسا ( قلج» يف ازك مهل اوماقاف , نالوجلا

 ,ركارت 7 (ماش يكسا) ماشلا

 ةنساسغلا كولملا .؟

 يذلا ماهلا رودلاب مورلا فرتعا « )59١ -/2١( ساطسنا روطاربمالا دهع ذنم
 ذخا « سداسلا ا دودحلا ةامُح مهتفصب هب مايقلا ةنساسغلا عيطتسي

 ةلبج نبا ثراحلا وه انأش مهمظعاو نييناسغلل كلم لواو . حوضوب زربي رودلا اذه

 رداصملا هتركذ دقو . جرعالا ثراحلا وا ربك الا ثراحلاب بّقلملا (054-- ه؟)
 هرثامو ةيلوطبلا هلامعا تفصوو « ةيبرعلاو ةينايرسلا رداصملا ىلا ةفاضالاب « ةيقيرغالا
 يف هيلع رصتناو ةريحلا كلم ثلاثلا رذنملا براح همكح علطم ذنم هنا لاقيو . ةليلجلا
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 ه71) لوالا سناينتسوي روطاربمالا هل ِدَقا « راصتنالا اذه رثا ىلعو ه7. . ةنس ناسين

 ناك و . «قيرطبلا» بقل هحنمو « مورلا دالب ىف نينطاقلا برعلا ىلع ةماعزلاب (ه 5 -

 ليلق ددعل الا حنمب نكي ملف كلذلو « مورلا ىدل ةمخفلا فرشلا باقلأ نم بقللا اذه
 نا ىتح « ةلودلا يف ةعيفر ةلزنمو ةريبك تازايتما هبحاص يلوي ناكو . هلو

 حنم دقو . رصيقلا نم بقللا اذه ىلع لوصحلا ىلا نوقاتشي اوناك كولملا ضعب

 ناكف . هميعزو موقلا سيئر يا « ثراحلل ايعبا 0

 . دعب اميف هئانبا ىلا هنم القتنا نيذللا نيبقللا حنمي ةنساسغلا نم لجر لوا كلذب ثراحلا

 : اداسف اهيف ثاعو 575 ةنس ايروس ازغو هتوق داعتسا يريحلا ثلاثلا رذنملا ناالا
 ل ا ايك اطنا ةنيدم راوسا ماشلا دالب ىلع هموجه يف غلب ىتح

 مايا رثكا ىضقف يناسغلا ثراحلا اما . مورلا شيج نم ةريبك تاوق ءيجمب عمس امنيح

 اهعم كارتشالا هل مت دقو . اهتاياغ ةمدخ ىلع بأديو ةيطنزيب ليبس ىف براحي هكلم
 ا ل ا ه١ ةنس لبق نييرماسلا ةروث عمق يف

 ملو مهنع ىلخت ذا , مهل هصالخا يف مورلا كوكش راثا مورلاو سرفلا نيب 5 4١ ةنس
 . يطنزيبلا سوير ابا ل يتلا برحلا هذه يف رك ذي لمعب مقي

 رذنملاو يناسغلا ثراحلا « نييبرعلا نيكلملا نيب دّدجتف عازنلا داع «ه 4 4 ةنس يفو

 انركذ امك « ىّرعلل ةيحض همّدق يذلا رذنملا دي يف ثراحلا ءانبا دحا عقوف . يمخللا

 تراد ةمساح ةكرعم يف يمخللا همصخ ىلع ثراحلا زاف ,55 5 ةنس يفو . ما

 دقو . رز قر سرا اولا تارت ير يحق ا حارا

 تدبا يتلا ثراحلا تنب ةميلح ىلا ةبسن « (ةميلح موي» تيّمس ىتلا ةكرعملا نوكت
 نيذه نين ..فالخلا بيس 'امأ . ءادعالا ةلئاقم ىلع لاجرلا ضح ىف ةقراخ ةعاجش

 ةيربلا قرطلا اهب رمت «رمدت يبونج عقت 00 :يكلملا

 بارعأل بصخ ىعرمو ةماهلا ةيركسعلا قرطلا نم يهو ؛ ماشلا دالب 9 ةلصوملا
 ؛ عوضوملا يف تبلل ميكحت ةنجخ سناينتسوي روطاربمالا لكش دقو . قارعلاو ماشلا
 نوديري مهناب مورلا مهءادعا ْسرفلا مهنا دقو . عازنل ١| ضف نع تزجع اهنكلو

 سرفلا دض مايقلا ىلع هضيرحتل هتوشرو رذنملاب ًارس لاصنالا

 ةنساسغلا نيب ةيحيسملا. ”

 . ةتسامملا نيب ةيحيسملا ةنايدلا راشتنا خيرات ىلا ريشت ةحضاو لئالد انيدلل تييسيل

 امنيح « عبارلا نرقلا علطم نم ًاقالطنا ةيروسلا لئابقلا نيب رشتنت تذحخا اهنأ ودبي نكلو
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 ىف تراد ىتلا ةيدئاقعلا تالادجلل ناكو . ةنايدلا هذه ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا تثبت

 لئايقلا عج ضي لغكف يقيجي سل انةيفرعلا لئابقلا:نموقن ىفريبكلا اهادص.نسماخلا نقلا
 (ناسغونب ) مهموصخ ىّنبت « يروطسنلا يقرشلا بهذملا ىلا (نويمخللا ) ةيقرشلا

 . ةدشب هب اوكسمتو يزيفونملا بهذملا
 تيلزحت هبو عءربكاالا ثراحلا يوهتست ةيتوهاللا تاالادجلا تناكو

 لوالا سناينتسوي روطاربمالا ناك امنيبو . ةيزيفونملا ىلا ةميدقلا ةيقرشلاةيحيسملا
 نييزيفونملا يمحي « ةرودويت ةروطاربمالا ةرزاؤمب « ثراحلا ناك  نيينوديقلخلا معدي

 بهذ امنيحو . ايروس يف مورلا نم داهطضالا عاونا ىتشل نوضرعتي اوناك نيذلا
 يف هدوجو ةصرف منتعا ,روطاربمالا ةلباقمل 557 ةنس ةينيطنطسقلا ىلا ثراحلا

 كريرطب سويسودويت موقي ناب لانو . هتقطنمل ًانارطم سمتلي يكل ةمصاعلا

 امه نينارطم ةماسرب  ةيطنزيبلا ةمصاعلا يف ةيربج ةماقاب ناك يذلا ةيردنكسالا

 زكرمك اهرلا ىلع يعداربلا بوقعي لصح دقو. يبرعلا سرودويتو يعداربلا بوقعي
 تناكف « سرودويت ةطلس اما . ةيبرعلا رايدلاو ايروس ىلع ةعساو ةطلس عم « يفقسا
 ىف ناك هناالا . ًادبملا ثيح نم ةريحلا يف اهزكرمو « نيطسلفو ةيبرغل || رايدلا ىلا دتمت
 انبي راسنا ءادمنالورم ريك رزثأت نيفقسالا نيذهل ناكو . الوجتم ًافقسا عقاول 1
 نويزيفونملا يمس ىتح « اهنع عافدلاو اهمعدو ةيزيفونملا رشن يف ربك الا ل اماعلا حبصا

 +” ىعداوبل || بوقعي ىل || ةبسن (ةبقاعيلاب»

 ًايماحم 559 ةنس ىهتنا يذلا ديدملا همك لاوط « ثراحلا حبصا دقف اذكهو
 يتلا ءاجوهلا فصاوعلا زاتجي نا بهذملا اذه عاطتسا هلضفبو « يزيفونملا بهذملل
 . سداسلا نرقلا ىف ه هيلع تراث

 :اهيبحايريفوتم ردنا ةنبارت كف. نأشلا اذه يف هاطخ ىلع ثراحلا ءافلخ راسو
 ا ةنس نييمخللا ىلع انيبم ارصن زرحا دقو

 مسا اهيلع قلطأ يتلا كلت نوكت دق 2517١ ر ايا ٠١ ىف اهاحر تراد ةريهش
 0 اهتاذ ةريحلا قرخأف « مهتكلمم بلق ىتح- هتاوزغ عفد مث . ؛غابأ
 هتعزن كلذ يف اوسمل مهنا اميساالو « ىضرلا نيعب ينيدلا هبصعت ىلاو رذنملا تافرصت ىلا

 نايرسلاب اومسي نا نولّضفي نآلا مهنا الا . ةقحاللا نورقلا لاوط نييزيفونملل ةمزالم ةيمستلا هن" حللظ لو
 مك ثول ىلا
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 قشمد نيب نيتيرقلا برق هيلع ضبقلا اوقلاو هيلع اولاتحاف . لالقتسالا ىلا ةحضاولا

 . ةيلقص ةريزج ىلا هوفن اهنمو « ةمصاعلا ىلا هوداتقاو 2 رمدتو

 را ا نامعنلا هنبا ماقف . مهيبال اورأث ةعبرالا رذنملا ءانبا نكلو
 نم اونكمت مورلا نااالا . يدام نوع لك هنع اوعطق مورلا نال اميسال « نيينوديقلخلاو

02 

 دالب يف ىضوفلا تلح كلذبو . ةكلمملا هذه لح ىلا اولصوتو أضيا هحامج حبك

 ءارما وا ًاداوق لئابقلا ضعب راتخاو « ماشلا ةيداب ىف ةدحولا ىرع تككفتو « ناسغ

 ةيلاوملا لئابقلا ىلا نورحأ ٌمضنا امك « ةلقتسم ةايح شيعلا نولواحيو اهنودوقي
 هذ رفلل

 ا
 يبرعلا رعشلا راهدزا نالّثمي نيذللا عباسلاو سداسلا نينرقلا يف « اننا وه بيرغلاو

 امنيح « ةنساسغلا ناك اذهلو . ايروس ىف ةنطوتسملا لئابقلا نم مسا يا دج ال « ميدقلا

 لئابقلا نم نوعدتسي « ىبرعلا ملاعلا ىلع مهرثأب ظافتحالاو مهدايعا ءايحا نوديري

 نم مهنكمت فعضا دق ةيروسلا ةراضحلل ةنساسغلا ليثمت نال كلذ . ناسحو ةغبانلاو

 ةيبرع ةغل الا نوملكتي اونوكي ملف . ةميدقلا مهتغل ىلا ةبسنلاب ءابرغ اوحبصاف « ةغللا

 . ةيمارالا ةيروسلا ريباعتلا اهيف جزتمت ةكيكر

 ةنساسغلا ةلود لاوز .

 مكحل ةعضاخ نيرهنلا نيب امو ةيروسلا ءارحصلا تناك « نورق ةعبرا وحن ذنم
 ارودو ةريبك ةيمها تحنم دق نيتيروطاربمالا نم لك تناكو . سرفلاو نييطنزيبلا
 تاميظنتلا هذه تراوت امنيحو . امهدودح ةيامح يف ةيناسغلاو ةيمخللا لئابقلل ًاماه

 ريغ ديدج نم ءارحصلا تحضاو « اهرود نع ضّوعي ام ةمث قبي نل « ةيوقلا ةيبرعلا
 ( ةفلتخما لئابقلا ىلع ءارمالا دّدعتو « دودحلا تعدصتو « ةدحاو ةطلس موهفمل ةعضاخ

 « سرفلا ىلع ةيفخ ةروث نارين ججأتت اهيف ةيسراف ةظفاحم ىلا ةريحلا ةكلمم تلّوحتو

 يف ةمواقملا نم يقب ام ىلع ىضق يذلا ةيسرافلا تاوزغلا نم وزغ رخال قيرطلا حتفناو

 نب ثراحلا امهدحا . دحاو تقو ىف ناكلم (م5799 ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا يف ماشلا يف نييناسغلا ىلع ناكو )١(

 اهمسا ةريغص ةيرق نآلا اهناكم يفو « ىرصُب يف ميقي ثراحلا ناكو . مهيالا نب ةلبج رخآلاو ءرمش يبا
 بحاص هيخا نبا هعمو بلاط وبا هلزن يذلا ءاريحب ريد هذه ىرصُب راوجبو . ةميدقلا ماشلا يا (ماش ىكسا)

 وهف ةلبج اماو . ةنس نيرشعو عضبب ةيمالسالا ةوعدلا روهظ ل ابق ةراجتلل ماشلا امدق امنيح ةيمالسالا ةعيرشل هلا

 . ءاقلبلاب ميقي ناكو ثراحلا مع نبا
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 اهقطانم ةديس ةيبرعلا لئابقلا تداع « يسرافلا ّدمْلا بحسنا امنيحو . يناثلا ىرسك

 . يزيفونملاو يروطسنلا نيبهذملا ةيار تحن
 مالسلا ةداعا ىف سرفلا دالب ىلع نيفحازلا نييطنزيبلا لعف ةدر يدجت نلو

  همودق نيح يمالسالا حتفلا برعلا ءالؤه مواقي نلو . برعلا بولق ىلا ةنينأمطلاو

 يف نوعرسيسو « قرعلا يف مهل ةوخا ةيبرعلا ةريزجلا بلق نم نيمداقلا يف نوريس لب
 . اهيلا اوقاتشا املاط يتلا ةيموقلا ةنايدلا اهيف اودجي يكل « مالسالا ةعيرش ىلا مامضنالا

 ىف ةماع نييحيسملا برعلاو ةنساسغلا هاجت ةيطنزيبلا ةسايسلا نا انلق اذا غلابن نلو

 ليهست يف تمهاس يتلا بابسالا دحا تناك اهلك ةيبرعلا دالبلاو نيطسلفو ايروس
 ةيحيسمل ضغبلا برعلا دنع تمنا ءاقرخلا ةسايسلا هذه نا ذا . مالسالا ماما ةمهملا

 ةجيتن « ةدشب نوكسمتي مهتلعجو «روطاربمالا ةيضقب مهل تلثمت ةيسك ذوثرا

 ةيفاكو ةلاعف ةمواقمل ةوق رفوت مل ةدماجو ةكحامم ةيزيفونمب « فسعتلاو داهطضالل
 . جراخلا نم ةدعاسم ىلع دامتعالا اهعسوب نكي مل امك « يموق عباط تاذ ةكرح ماما



 سمانا: ليضقللا

 مالسالا ءيجمو ةيحيسملا

 ىلا قرطتن مث « مالسالا ةأشن يف ةزيجو ةملك لوقن نا ٌدون « لصفلا اذه يف

 مالسالا ةأشن. ١

 ةيمالسالا ةوعدلا لوصا (أ

 دلو اهيف يتلا شيرق ةليبقل لوالا ميعزلا وه يصق نوك ىلع نوخرؤملا عمجي
 ةعازخو ركب يتب يتايبق هدرط دعب « ةبعكلا رما ىلوت هنا يصق فرو . مالسألا لوسر
 يف ةرثعبملا لئابقلا تاتش عمج هناو « ةينارصنلا ةرذع ينب ةليبق ةدعاسمب « ةكم نم
 وه شيرقو . (شيرق» مسا عمجتلا اذه ىلع قلطاو « هتماعز تحت اهحاطبو ةكم باعش
 لاقيو . (اهقّرفت دعب اهعّمجتل ًاشيرق شيرق تيمس امنا» : قحسا نبا لوق نم عّمجتلا
 عّبت ءانب دعب « ةبعكلا ىنب نم لوا ناك هنا يصق نع فورعملاو. '''”شّقتلا عّمجتلل
 ىف هتنفد دايا ةليبق تناكو « دوسالا رجحلا رهظا نم لواو «. بشحخلاب اهفقسو « ىنميلا

 ,يبنو سق « يريرحلا ىسوم وبا 87 2.١5/5 ١« توريب  ليجلا راد « ءازجا 5 « ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ١١(

 ١73. ص 6 توريب
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 نوؤش مظن نم لواو « مايخلا ضقنو ةكم يف نكاسملا ىنب نم لواو « ةكم لابج
 . ةنيدملا

 مالسالا لوسر (ب

 ةكم يف يصق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نبا هللادبع نبا دمحم دلُو

 تيفوت ىتح « هرمع نم ةسداسلا غلب نا امو . هدلاو يفوت دقو « مد/١ ةنس وحن يف
 . شيرق يف عيفر ماقم اذ ناك يذلا بلطملا دبع هذج هّرما ىلوتف . اضيا ةنمآ هتدلاو

 ا 0 اينو ناكر بلاط ول همع هلقكف , نيتنس دعب يفوت اضيا اذه ن كلو

 ابا همع قفاري ذخا « هنس نم ةرشع ةيناثلا دمحم غلب امل هنا ىوريو . ةراجت بحاصو

 كلت ىدحا ءانثا هنا ليقو . نادلبلا نم اهريغو ماشلا ىلا ةيراجت تالحر يف بلاط
 ةملعو صن ىلعايعلطا عدلا (اريحب» ىعدي ًايحيسم ًابهار ىقتلا  ةيراجتلا تالحرا ||

 سفن يف ًاقيمع ناك يشرقلا لفون نب ةقرو ذوفن نا ودبيو . ةريثك ةينيد أروما
 1 ا اوال ١ هنا لفون نب ةقرو نع ليقو. دمحم

 اد كيو زا قلبي امتلك رناكف مامتهالا لك دمحم ىتفلاب متها دقو

 ناعطقنيو « ةكم نم لايما ةثالث ىلع رونلا لبجب ءارح راغ يف نايلتخي « ةنس ةرشع
 عبط نع ةديعب ةولخلا نكت ملو . ةنيم لكونه لماك ارهش هللا يف ناركفيو « سانلا نع
 لوقتو . لفون نب ةقروو هدج ءامدنو هدج ىطخ ىلع ريسي كلذب وهو «؟' ”ايحع

 ةريسلاب ةفورعملا نومأملاو نيمالا ةريس يف نويعلا ناسنإ : لماكلا اهناونعو) ء؟ها/ ١ ةيبلحلا ةريسلا ١١(

 ١9517. «ةرهاقلاب ةماقتسالا ةعبطم « ىبلحلا نيدلا ناهرب نب ىلع فيلأت . ةيبلحلا

١ 



 كلذ ناكو . ارهش ةنس لك نم ءارح يف رواجي هللا لوسر ناك» : © ”ماشه نبا ةريس

 نع عاطقنالاو دهزلا ىلع فقوتت ةولخلا هذه تناكو . «ةيلهاجلا يف شيرق هب ثّدحت امن
 , لمأتلاو ةءارقلا ىلع فوكعلاو هللا ىف ريكفتلا يا « فّئحتلاو ثّدحتلا ىلعو « سانلا
 فاوطلاب ىهتنيو . ناضمر رهش هنا : ناسحالاو ربلا لامعا ىلعو « مايصلا ىلعو

 . هتيب ىلا عجري مث « تارم عبس ةبعكلاب

 ةجيدخ تناكو .اهلامب راجتالاب هيلا تدهعف « ةريسلا قدصو ءاكذلاو ةفاصحلا
 ينب رفوا نم تحبصاو « موزخم ىينب نم نيترم تجوزت دقو « دسا ينب نم ةيّشرق

 هيلع تضرعف ءهب ةجيدخ باجعا راثا امث « ةراجتلا يف دمحم حلفاف . ةورث ةكم

 يفو جاوزلا اذهل ديهمتلا يف اماه ارود بعل لفون نب ةقرو نا ودبيو . اهب جاوزلا
 لاا نسي راسو رولا لاق امنيح شيرق لا ىلع هنالعاو هدقع

 مل يو لا لا

 لو لالا ةعيموت ماقو هاجج نيب اهل اج كلا ءاتغاو + ءامتلا ريحخ اهيف دج 1
 ا ا ا ل لل ا

 يراد يس و رات تربل ا تو لانو

 نيعبرألا دمحم غلب دقو ١ ةنس كلذ ناكو . ©2ةلاسرلا ىلا هوعدي 008
 لاجرل ناكو . هبراقا ّضعب هيلع علطأو « ةجيدخ هتجوز ىلا كلذب ىضفاو . هرمع نم

 دنع ملعلا ةفصب فرتعي نارقلا ناف . دمحم ةلاسرل ةئيهتلا يف علض ىراصنلا نيدلا

 ياا ”بدالا بتك يف ةريهش ةدعاس نبا سقلا بطخو . نابهرلاو نيسيسقلا

 سوفن يف رثالا ةديعب « ماشلا ىلا هرافسا يف دمحم هيلا فّرعت يذلا «اريحب» ١ بهارلا

 يونينلا «ساّدع» بهارلاو . 2")(ةينارصنلا ملع هيلا ىهتنا» : هنع ليق دقو . شيرق لها

 ١ 5١8. ماشه نبا ةريس )9

 ):( ةيبلحلا ةريسلا 2١ ”“١5.

 ١. رثدملا ةروس ؛١ ردقلا ةروس ؛١ قلعلا ةروس (5)
 نم ناك . ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاو ةغالبلا يف لثملا هب برضُي يلهاج بيطخ وهو 1٠0١( ةنس وحن ت) (7)

 نم مماَيَأ ” دعب ىلع فئاطلاو ةلخن نيب) ظاكع قوس يف موقلا ظعي ناكو « اهرابحا نم لاقيو « نارجن ىراصن
 . (ةكم

 -ةظفلف . «اريحب» ةملك اما - انحوي وه ىقيقحلا همسا 2١ ١٠١. ةيبلحلا ةريسلا ؛١ 55 ١, ماشه نبا ةريس ()

 دو



 ىعدي ماشلا نم رخآ بهار نع ليقو . 200( تتكل | نم هفرعي امب ًادمحم ىقري ناكو

 لكلا قف [لك ولو اناكدفزانظاكش ييفبرخأ نعوم 417 0أريثك طلع هلا مانا هنا ءاضيعد

 0 ءامهباصا دمر نم هينيع ءافش هنم سمتلي بلطملا دبع هدج ةقفرب دمحم هيلا بهذ

 . . مهريغو
 ةكم ناكس مظعم ناف « ةديدجلا ةوعدلا هذهب اوبحر براقالا ضعب ناك اذاو

 ب ةقرو اما . هعابتاو هباحصا نودهطضي اوذحا لب ( هوقياضو دمحم نع اوضرع

 اذللا) ديكو منو زيه معلا نب راب ناك لمدنع ياء وتس هر

 مل» : ليق ىتح « هتلاسرل دمحم ةئيهت يف أماه ًارود بعل نا دعب « 2 "”(هتينارصن» ىلع

 . ١ ”(«يحولا رتفو يفوت نا ةقرو بشدي / ١
 و ملا هقيريداجلا ةوعدلا يف هعابتاو دمحم ىلع ديازتملا طغضلا ماماو

 ىدحا قلوبا خف ةاوناك « نيترجه يف اهيلا اوجرخف . ةشيخلا ىلا باهذلاب هباحصا

 ةرسا. اهتمديقما فو « ىرخا ةرسا ١"( 8١ ةنس) ةيناثلا ىفو « ةيكم ةرسا ةرشع

 انما يحيسملا يشاجنلا راوج يف لئاوالا نوملسملا دجوو .نافع نب نامثع

 ةمواقم تدادزاو .همع بلاط وبا مث (119 ةنس ةجيدحخ تيفوتو .. 27 0ةغوو

 ةرجهلا (ج

 برثي ىلا باهذلاو ةكم ةرداغم ىلا دمحم رطضا « مهتمواقمو نييكملا ضفر ماما

 باحرت لك ىقل اهيفو ؛ - يمالسالا خيراتلا ءدبو ةرجهلا ماع وهو - م5375 ةنس

 ا

 سويرا بدع ل انرارطمن ًابهار اذه اريحب ناكو .ققحا وا قّقدملا 1 تلا و ها ملاعلا ينعت ةيمارأ

 ءانيس روط ىلا هجوتف هبهذمل كانه نم درط مث . قا رملاب نيرا نيب ايف يد يف الوا ميقي ناكر ٠ روطسنو

 يف . «ءاريحب) همساب يعُد اريد سسا ثيح ماشلا ىرصُب برق ىل اءاجف درط اضيا كانه نمو . ةبقعلا يف

 . ةليغ دوهيلا هلتقف « برعلا ةريزج يف ناكم ىلا بهذ ةياهنلا

 . ةيبلحلا ةريسلا شماهب ةريسلا هذه تدرو دقو ١(« م” أ ةيككملا ةريسلا كل ةيبلحخلا ةريسلا (8)

 .,7/ ١« ةيبلحلا ةريسلا (9)

 )٠١( هنيع عضوملا ١( 736 ١.

 )١١( هنيع عضوملا ١« 5174.

 )١١( هنيع عضوملا 2١ 10/7.

 مب .1اب 102/187 1,6 ةرهاقلا .ه ةيرصعلا ةعبطملا :١١يئامركلا حزشب يراخجبلا حيحص )١(

 .158 ص ١ يبروقعيلا خيرات عل علاط ): ١(
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 اوأر نيذلا دوهيلا نم ريبك ددع برثي يف ناكو . ةلضفملا (هتنيدم» تحبصاف « ةرارحو

 لاطيإ نولضفي مهلك ةنيدملا ناكس ناك, مانصالا لاوزل ةليسو ةديدجلا ةوعدلا يف

 ولا حا يبل رحاسا ارا يحرم ار حلا
 ناكو . ةكم ىلا مهجّجح نم الدب سانلا اهيلا ّجحي ديدجلا نيدلل ازكرم تراصو هسفن
 نم ةكم لها ير ا لل طاق ةديدش ةسفانم ختيدملا نيب
 نم هعياب نم دمحم عم رجاهو . نميلا برع نييناطحقلا نم ةنيدملا لهاو نييناندعلا

 مهو ؛ ةباحصلا نم ىرخالا ةقفلا نع مهل ًازييمت « (نورجاهملا» مهو شيرق هتليبق

 . (ةنيدملا) برثي لها (راصنالا»

 ةيمالسالا ةوعدلا راشتنا (د

 ةكم لها ةأوانم ىلا اولوحت مث . مهل ًازكرم (ةئيدملا» لئاوالا نوملسملا ذخَنا
 تعقوو . ةكمو ماشلا نيب مهلفاوقب مهرورم ءانثا يف مهنوقياضي اولعجف « نيضفارلا

 ىربكلا «ردب» ةوزغ اهمظعاو « ةريهشلا ىلوالا تاوزغلا يه ةريثك عئاقو نيبناجا نيب
 رصتنا اهيفو 217 5 ةنس ةنيدملا نم يبرغلا بونجلا ىلا اليم نيرشع دعب ىلع ترج يتلا

 ام ناعرسف «557 ه ةنس (دحنأ) ١ ةعقاو يف ةساكتنا مهتباصا اذاو . نييكملا ىلع نوملسملا

 رطضا ام 3717 ةنس (قدنخلا» ةعقاو يف مهموصخ ىلع اورصتناو مهاوق اوعجرتسا
 ةنس يفو . (ةيبيّدحلا» حلصب يمس ؛577 ةنس نيملسملا عم حلص دقع ىلا نييشرقلا

 لها ٌعِضناو .''' ”تمطحف اهمانصاب رماو ةبعكلا دمحم لخدف , ةكم حتف مت
 ماع وهو « ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف لئابقلا نم ريثك ملساو . مالسالا ىلا ةكم
 هعاضخاو ةكم هحتف دعب لوسرلا ىلا اهّدوفو ةيبرعلا 20 تلسرا ذا « (دوفولا»
 (ييفالاسا ناس هتاطلل ًايكورق

 ىلوالا تاحوتفلا (ه

 تنايع دودح ىلع (كوثت» ىف ةيماح دمحم ماقا , ةرجهلل ةعيساعلا ةنمسلا 6

 ةروصو . . . ليلخلا ميها 1 ل ل ع || روصو ءايبنالا روص ةبعكلا يف ناكو )١15(
 نبا لضفلا لسرأف ؛ « تيبلا هلأ لوسر ل اخد ة ةكم حتف موي 0 ا ا اس

 عضوو . تسمطف «روصلا كلت سمطب رماو ءاملا لبف بوغب رما مث « مزمز ءامب ءاجف ؛ بلطملا دبع نب سابعلا

 عفرف (! يدي تحن ام الا ء روصلا عيمج اوحما» :؛ لاقو « مالسلا امهيلع هماو ميرم نب ىسيع ةروص ىلع ةيفك

 يدشر قيقحت «ج ؟ راثآلا نم اهيف ءاج امو ةكم رابخأ , يقرزألا) هماور برم نب ىسيع ةروص نع هيد
 ©١958.( .2 ١55(. عةم ركملا ةكم « ةفاقثلا راد عباطم ؛ حلاصلا



 ىراصنلا اليف اف دوهيلا لئابق ضعبو ينارصنلا (ةبقعلا) (ةليا) بحاص حلاصو

 . ةياعرلا فونص لكب مهطاحاو نمأ بتك مهل بتكف « ةيزجلا هوطعاف « هنوحلاصي

 يف ديعب نأش اهل ةقباس ةيزجلا هذه تحبصاف . ةبيرضلاو جارخلا لمشت ةيزجلا تناكو

 مهناطلس رما عاذو « ٌرتعي نيملسملا بناج ذخاو . دعب نم ةيمالسالا ةسايسلا تاروطت

 . مالسالا يف نولخدي ةنيدملا ىلع نودفي سانلا عرشو . اهلك ةيبرعلا ةريزجلا ىف
 , مهباقعا ىلع اوّدُر مهنا الا . (هتؤم ةعقاو) مورلا دالب ماحتقا نوملسملا لواحو

 , ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يفو . مورلا دالب نم أئيش اوحتفي نا نود ةنيدملا ىلا اوداعف
 . ةديدجلا ةينيدلا هتمصاع ةكم ىلا يونسلا جحلا بكوم سأر ىلع ًارفاظ دمحم لخد
 هباتنا «رهشا ةثالث دعبو . «عادولا ةَجَح» تيمسف «اهيف ٌجحي ةرم رخآ هذه تناكو

 . م 577 ةنس ناريزح / يف كلذو « ديدش عادص نم وكشي وهو تامف « ةأجف ضرملا

 نودشارلا ءافلذلا «*

 باطخلا نبا رمع « (55854 - 777١ قيّدصلا ركب وبا : ةعبرا نودشارلا ءافلخلا

 - <+63:تلاط"ئبا“نب ىلعو (557- 2 44) نافع نب نامثع «(155-- 5849

 2 551١"(. ١

 0ع هاا قاغو عري ةلايإرلا ءافلخلا» قلغةكيرس ةرظن يقلق" نا ديفملا نم

 ةريزجلا يف نييحيسملا نم مهفقوم لوانتن مث ؛ مهدوهع يف تققح ىتلا تاحوتفلاو

 . " "اهحتف مهل مت يتلا نادلبلا يفو ةيبرعلا

 (084- 785 ) قيّدصلا ركب وبا (أ

 هامسف « ةبعكلا دبع ىمسي ةيلهاجلا يف ناكو « يميتلا نامثع نب هللادبع وه

 دمحم ةلاسرب قّدص نم لوا هنال « (قيّدصلا» ُبقل هيلع قلطأو . هّللادبع لوسرلا

 نم رغصا ناكو . ءارسالا ةحيبص لوسرلا قّدص نم لوا هنال وا « لاجرلا نم
 هلا عصتخو لاقلاووةهينالابصتا:شانلاارثكاو هققيفرو نيهاعب :لوسرلا

 الخ ام ثانالا نم الو روكذلا نم ةيرذ كرتي ملو 5757 ةنس مالسالا لوسر يفوت
 فاالخ بشنف . دهعلا ثيدح لازي ام مالسالا ناك و . يلع همع نبا ةجوز ةمطاف هتنبا

 نيدشارلا ةفالخ - 0 ا ل
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 (5817-5814) ركب وبا (34-544) رمع

 الهدد عحككت)

 (١٠"١1-9؟9)
 نويسابعلا ءافلخلا

 (١١ةهم-اله ١١

 موثلك ماو ةيقر +

> 
 نويمطافلا ءافلخلا

 )و.و-الاا١ا(

 ةفالخلا تيلو ىتلا ةيبرعلا تويبلا تاقالع نيبت بسن ةرجش

 ١44( ص ١958 توريب .(لوطملا) برعلا خيرات .؛يتح بيليف نع)

 هنال ء ركب يبا ةعيب ىلا موقلا ىدتها أ يعتأ . ةفالخا لوح (راصنالا» و «نيرجاهملا» نيب
 لذات رهو فق واك لوسرلا كالو غل وسرلا ىلا ىنانلا نترقاو اد ىوملسلاا ريك [ ناك

 ركب يبا ميدقت ىلا هنم ةراشا هذهو « مهتالص يف نيملسملا موي نا ركب يبا ىلا هضرم
 . ريبدتلا ةوقو ةميزعلا قدصو ملعلا نم هب زاتما امع الضف « ةباحصلا نم هريغ ىلع

 ةّدرلا ةكرحل يسيئرلا ببسلا تناك ةيصخشلا حلاصملاو يلبقلا بّصعتلا ناالا

 ديلقت نولواحي لئابقلا فلتخم يف نيئبنتم روهظ ىلا ةفاضالاب , لوسرلا توم دعب
 مل ةيمالسالا ةديقعلا نا اميسالو «اهيلع سأرتلاو مهلئابق لمش عمج يف دمحم
 الا ؛ مالسالا نع ةيبرعلا لئابقلا مظعم تدتراف . برعلا لوقع يف تخسرت دق نكت
 ةدم ركب وبا لغشناف . ديدش رطخ يف مالسالا حبصاو . فئاطلاو ةكمو ةنيدملا لها
 هتفالخ يف ةريزجلا تدحوت ىتح ناتنس ضمت ملو . ةدرلا بورحب ةريصقلا هتفالخ
 هيلع اوناك ام ىلا سانلا داعو « ركب ىبال رمالا بتتساف . ديلولا نبا دلاخ فيسب
 ْ . لاوحالا تنكسو

 نبا دلاخ ةدايقب قارعلا حتف نم ىلوالا ةلحرملا تمت « قيدصلا ركب يبا دهع يفو

 ا/



 يتلا ةيبرعلا شويجلا ةدعاسمل ماشلا ىلا هجوتلاب ديلولا نبا َدلاخ ةفيلخلا رما مث . ديلولا

 ل لا ول كرب رز [ةكرم سفح لبق ركب ابا تلجاع ةينلا ناالا "لانه ىلا تلسرأ

 ىصوا ؛ هلجأ ٌوندب ركب وبا رعش املو . مورلا ىلع ةيبرعلا شويجلا راصتنا نع 574 ةنس
 . هيف سانلا يأر ذحاو ةباحصلا راشتسا نا دعب « باطخلا نبا رمع ىلا هدعب نم ةفالخلاب

 . ةرجهلل ١7 ةنسلا يف ركب وبا يفوتو

 (5115- 51715 ) باطخلا نبا رمع (ب

 هبابش ينس ىضما . (م 5/87 ةنس وحن يف ) ةنس ةرشع ثاللثب ليفلا ماع دعب دلو

 ةحاصفلا لاثم ناكو « ةيمالسالا ةوعدلل ةسماخلا ةنسلا ىف مالسالا قئنتعاو « ةكم ىف

 مظعم يف كراشو « هتاقوا رثكا يف لوسرلا بحصو . قحلا يف ةحارصلاو ةغالبلاو

 نا الا . لطابلاو قحلا نيب قرف همالسا نال « (قورافلا» ب لوسرلا هبقلو . تاوزغلا

 . (نينمؤملا ريمأب» انضيا بقل نمالاو] فون ذقنملا وا «صلخما» ينعي بقللا

 حتف نم ةيناثلا ةلحرملا تمت هدهع يفو . هتعيب بسحبو ركب يبا دعب ةفالخلا ىلوت

 ةنس ةيسداقلا ةكرعم سرفلاو برعلا نيب تراد ىتلا كراعملا رهشا تناك و . قارعلا

 ريهشلا سرفلا ٌدئاق لتقف . ةريحلا نم برقلاب سرفلا ىلع برعلا رصتنا اهيفو .77
 قارعلا لوهس ملم لا برعلا ماما تحتئكفناو « ىسرافلا شيجلا تتشتو (متسرا)

 «رايرهش نب درجدزي مهكلم برهو « نييناساسلا ةمصاع ٠. نئادملا اولتحاو ( ةبصخلا

 رووا كيرا هروب

 دعب «برعلا عاطتساو قرشلا وحن تاحوتفلل قطن تاليا 0

 ا

 ىلع ىلوتساو ةيرصملا دودحلا وحن صاعلا نب ورمع مدقتو . 57 ةنس ةينيطنطسقلا
 سرفلا ىلع مساحلا مهموجه قرشلا ىف .ه اوس برعلا نا نيح ىف « اهيف ةديدع عقاوم

 دلب نم لقتناو « يسرافلا اد تا (دنؤاهن) ةكرعم يف-مهيلع اورصتناو
 . نافع نب نامثع ةفالخ يف ءورم دالب يف م55 ١1/ه 7١ ةنس لتق ىتح رخآ ىل ||

 نم نيملسملا ةزوح ىف اولخد نيذلا ىلع (ةيزجلا» باطخلا نبا رمع ةفيلخلا مظن

 قارعلا يف اهرادقم ناكو . سوجملا كلذكو « نويحيسملاو دوهيلا مهو « باتكلا لها
 نمزملاو مّدعملا يفعأو . ريقفلا ىلع 7١و « طسوتملا ىلع ؟ ؛و « ينغلا ىلع امهرد ؛8

 ء/



 (ةمذلا لها» ىلع ضرف امك . نابهرلاو ىمعالاو ديبعلاو ءاسنلاو لافطالاو خويشلاو

 - اهجاتنو ضرالا ةبيرض يا - (جارخلا» ١ اما . مايا ةثالث نيملسملا نم مهب دم نَم ةفايض

 . مهرد نويلم ١١١ غلب قارعلا م جارحخ رادققم نإ ليقو . انيعو اذقن ليغوي ناكف

 ةعانصلا ىلع ضّرفَت ىرخا بئارض رمع َدجوأ « جارخلاو ةيزجلا ىلا ةفاضالابو

 . ةراجتلاو

 نبا رمع رما « ساسالا اذه ىلعو «! نانيد ةريزجلا يف عمتجي ال» : لوسرلا لاق

 ةضلعأ كلدنو قارعلاو ماشلا دالب ىلا مهئالجاو نييحيسملاو دوهيلا جارخاب باطخلا

 ىلا اوّمضنا دقف « ةيبرعلا ةريزجلا ىف «ىراصنلا» اما . طقف نيملسملل ةيبرعلا ةريزجلا

 كيف اوباذو ماعلا

 تناك و . لصألا يسرافلا مالغ زوريف ةؤلؤل يبأ دي يلع باطنلا نبا رمع لتق

 كرت لب « هدعب ةفالخلل ًادحا هرتخي ملو . م 55 4 ه ؟17 ةنس نم ةريخالا مايالا يف هتافو

 . نيدشارلا ءافلخلا ثلاث نوكيل نافع نب نامثع ريتخاف . ىروشلا ديب رمالا

 (585- 5454 ) نافع نب نامثع (ج

 نيملسملا نم وهو « (م5./5 ةنس يا ) ليفلا ماع نم ةرشع ةسداسلا ةنسلا يف دلُو

 رجاهو « لوسرلا تنب ةيقر جّوزت . مالسالا ىلا اوباجاف قيدصلا ركب وبا مهاعد يذلا

 لوسرلا هجّوزف «ردب ةوزغ يلايل يف ةيقر تيفوتو . ةيناثلاو ىلوالا ةرجهلا ةشبحلا ىلا
 اا . ه 9 ةنس هدنع تيفوتف « موثلك ما هتنبا

 رهظ نا دعب هديحوتو نارقلا عمجب ماقو . ه ” 5 ةنس ةنيدملا يف نوملسملا هعياب

 ةكرعم تعقو . ه ١9 نس يفو . راصمالا فلتخم يف نيملسملا تاءارق يف فالتخالا

 . ىمورلا لوطسالا ىلع ىبرعلا لوطسالا رصتنا اهيفو « ةيرحبلا («يراوصلا تاذ»

 . ةينيطنطسقلا باوبا ىتح هدهع ىف تاحوتفلا تدتماو

 رشتناو .رصم يف مث ةرصبلاو ةفوكلا يف الوا نامثع ىلع ةنتفلا رداوب ترهظ

 لئابقلا ةيقب ىلع شيرق يلاعتلو «. برح الو لمع نود اولظ مهنوكل برعلا نيب رمذتلا
 ايما نامثع ىلع ةباحصلا ٌضعب ذخأو . شحافلا اهانغو ةيبرعلا

 وعمتجا راوثلا نكل . هدادتما لبق رطخلا اذه ىلع ءاضقلا نامثع لواحو . خذبلاو

 يدا ل ا اموي نيعبرا لاوط ةفيلخلا اورصاحو ةنيدملا يف

 . ةنيدملا جراخ اليل نفُدو « نآرقلا أرقي ناك امنيب «م 557 /ه م
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 -55١1( 585) بلاط ىبا نب ىلع ( د

 نايتف نم ىتف لوا وهو . (م 70١ ةنس يا ) نينس رشعب ةيوبنلا ةثعبلا لبق يلع دلو
 ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف ةمطاف هّتنبا لوسرلا هجّوزو . دمحم ةلاسرب نمأ شيرق

 ايلع اوعياب « نافع نب نامثع لتقم دعب ةنيدملا ىلع ةنتفلا لاجر رطيس املو .(م575)
 مهنمو « هوضراع اموق نااالا . ه 75 ةنس ةجحلا يذ "5 يف كلذو « مايا ةسمخ دعب

 ةرصبلا نم.ترقلاب ةتعقو ءده 71 ةنس يفو . لوسرلا ةجوز ةشئاعو ريبزلاو ةحلط
 ىلا ةشئاع تديعأو «ريبزلاو ةحلط لتق اهيفو « هيضراعمو ىلع نيب (لمجلا ةكرعم»

 . ةرّونملا ةنيدملا

  قارعلا لها هلوح عمتجاو . لمجلا ةكرعم يف هراصتنا دعب ةفوكلا يف يلع رقتسا
 دض نايفس يبا نب ةيواعم اهنم دافتسا ةصرف هذه تناكو . نامثع لتقب مهّنأ نم مهنمو
 . ماشلا ةيالو نم ةيواعم لزعي نا دار او « ةيمأ ينبو يلع نيب تاقالعلا تمزأتو . ىلع

 قف ةكرعم َتَراَدَو '.'ةنودّيؤي ماشلا لهأ ناكو © ىلع رمال لاقتمالا ضفر اذه نكلو

 ققحتي رصنلا داكو « موي ةئام تماد ةيواعم راصناو ىلع راصنا نيب (نيفص» لهس
 ذخاو « حامرلا سوؤر ىلع فحاصملا عفر ةليح ةيواعم طبنتسا كاذ ذا . نييقارعلل
 ىلا يلع رطضاو («! ميركلا نارقلا ىلا مكتحن اولاعت» : قارعلا لها نوداني اهولماح
 ىلا ىدا امث « ىلع شيج مسقناو . ةيواعم ح حلاصل ىرج يذلا ماكتحالاب لوبقلا

 ةلتاقم ىلا يلع رطضاف . لغم ةل اجت زف ايلول الاقل نيذلا جراوخلا روهظ
 دعتسيل ةفوكلا ىل || داع « ةك رعملا دعبو . (ناورهن ةكرعم» يف مهقحسو جراوخلا

 ىلع لتقمب عارصل || ىهتناو . . لاتقلا اذه اوضفر قارعلا لها نا الا . ةيواعم ةلتاقم

 00 اا 1

 . هنيبج ىلع فيسلاب هبرضف « ةفوكلا يف رجفلا ةالص ميقي وهو يلع ىلع ناضمر
  مكاهنا الو مكرمآ ال» : لاق هنكلو , نسحلا هنبا ةعيابم يف هتوم لبق ايلع سانلا ل 5

 . ةفوكلا رهاظ يف نفدو هتاذ مويلا يف يلع يفوتو . (رصبا مك روماب متناو
 تماق كلذبو « ةيواعمل ةفالخلا نع لزانت هنكلو « يلع نب نسحلا ةفوكلا لها عياب

 لاعش يلع ةفالخ يف حتفلا لامعا تفقوت دقو . م5471 اه 4١ ةنس ةيمأ ينب ةلود

 . اعيش ًابازحا مهقّرفتو ةفالخلا روماب نيملسملا

 دقف « ةفالخلا ىلع ىلعو نامثع دهع يف ترج يتلا تافالخلا نم مغرلابو

 نيثالث وحن مهمكح ماد ن نيذلا « نيدشارلا ءافاخلا دهع يف ةيمالسالا تاحوتفلا تدتما

 هل



 يف ناسارخ ىصاقا ىلا برغلا ىف ايقيرفا نيب ام ةعقاولا نادلبلا تلمش ىنح «ةئس

 0 تدقهيم يت ب 2 0

 ىلا تا ةيساق 520 اهدار قاهرا 7 يورط هذه اهب ماب ا

 ْ . مهروفن

 ىلع ةعقاولا قطانملا يفو نيتارفلا ضرأو ايروس ىف ةيبرعلا لئابقلا ناطيتسا .؟

 ىف ةيروطبسلا تاشن كيح ةيقرشلا ةيسسلا ةسيكلا لاذ تافالا رويل #

 نييطنزيبلا ةوادع نم كلذ سبال ام عم ءرصمو ايروس يف ةيزيفونملاو سرافو قارعلا

 ىلامش ةعقاولا (هتوم) ةوزغ دعب نمو . روغثلا نيصحت اولّمهأ دق مورلا ناك

 لطبا «8 ةنس مهيلع لوسرلا هلسرا شيج ىلع ماشلا برع رصتتنا اهيف ىتلا ءارتبلا

 رحبلا يبونج ةميقملا ةيبرعلا ماشلا لئابق يف اهعزوي ناك يتلا ةيارجلا يطنزيبلا لقره

 ايو بيس وو

 ًابالقنا ةيمالسالا كلا 5-5 هاف بناجالا 0 ٍككلواب نيش

 قرشلاب ظ6 مالسالا ءاجو ع رباغلا ةاجسم ير قرشلا هب ٌدرتسا اساس ًايعامتجا

 ل للا و يس يل سييرا

 ىف بهيلع ضوفي ناك ام رذا كداكف ؛:ةيطنزيبو سراق نع ةحماسملا تادلبلا ءانبا ىلع

 نوسرامي اوراصف « ةيرحلا باب ةبولغملا مثالا ماما حتفنا دقلو . ةقباسلا تاموكحلا لظ

 . 2 7 جرح نود مهنايدا دئاقع
 رثكاو ءودبلا رشاعمب تعفد - ةينيدلا عفاودلا ىلا ةفاضالاب - اضيا ةيداملا ةجاحلاو

 ١0( ص «.(لّوطملا) برعلا خيرات «يتح بيليف ١554.

 كمآ



 نادلب يف بصخلا نطاوم ىلا « ءارفقلا ةيدابلا موخت ءارو ام ىلا « مهنم حتفلا شويج

 . لامشلا

 نم رمالا ءايلوا اهمسر ةطخ ةجيتن نكت مل ىلوالا تالمحلا نا ىلا ةراشالا ردجتو

 , ةرئاثلا لئابقلا حورل ةديدج ذفانم ىلا لوصولا اهب دصقي تاوزغك تأدب لب « لبق
 كلذ دعب . . . رامعتسالا وا لالتحالا ال ةمينغلا لاوحالا رثكا ىف اهنم ضرغلا ناكو
 . . . ةمظنملا تاحوتفلا تأدب

 . . ةفاقث راص مث « ةلود حبصا نا ثبلي ملو « ًانيد مالسالا أدب دقف اذكهو

 نيدشارلا ءافلخلا دهع يف نويحيسملا. 4

 ىلع رصتتنت نا ًاعيرس تعاطتساو « نيدفارلا ّضرأ نيحتافلا برعلا لفاحج تلخد
 . مهتكلمم ىلع يضقت ناو « ةرقهقتملا مهتاوق لقاعم كدت ناو ةيسرافلا شويجلا

 لك يف نوناعي اوناك نيذلا نويحيسملا اميسالو « ةرارحب دالبلا ناكس مهلبقتساف
 نيرّرحم ددجلا نيمداقلا يف اوارف . فسعتلاو ملظلا نم ابيرقت ةيسرافلا دوهعلا

 يف نونطاقلا نويحيسملا مهيلا رظن كلذك و . نايغطلاو َملظلا مهلهاوك نع نوحيزي
 هلا ىأر امنيح « كلذل . . .» : مهنع لوقي ينايرسلا ليئاخيم نا ىرنف . ةيمورلا ةقطنملا
 نوبهنيف ءاداسف ضرالا ىف نوثيعي اوناك اومكح امثيح نيذلا مورلا رش تامقنلا
 انذقني يكل « ليعامسا ءانبأب بونجلا نم ىتا , فسعتلاب اننولماعيو انترويدو انسئانك
 «نييناساسلا نولتاقي نوملسملا برعلا ناك املو . 2"'2(مورلا يديا نم مهتطساوب

 لتاقت «ىرخا قطانم نمو ةريحلا نم « ةينارصن ةيبرع لئابق مهفوفص يف تناك
 اهادص تاردابملا هذهل تناكو .2' ”برحلا مئانغ نم مهتصح مهلو « مهبناجب
 . نيملسملا سوفن يف بيطلا

 وا مالسالا قانتعا نيب هناكس نورّيخي ادلب نوحتفي امدنع نوملسملا ناكو
 بجوف لاو , ءاوس نيملسملا رئاسو مه اوناك اوملسا اذاف . صاخلا مهنيدب ظافتحالا

 اذل . مهنع نوعفاديو مهنومحي نيملسملا (ةمذ يف» نوحبصيف « 2" '”ةيزجلا عفد مهيلع

 - ١899 سيراب « ءازجا ةعبرأب ةيسنرفلا ةمجرتلاو ينايرسلا صنلا وباش ةعبط , ينايرسلا ليئاخيم خيرات (1)
 4١7 - 4١18. ص«ء ا

 «لصوملا « غئاص ناميلس (نارطملا) سقلل ةيبرعلا ةمجرتلا يف 45 ص «.ةيروطسنلا ةسينكلا ؛نارسيت )١15(
 8 ١.,

 ا ىعابصرب نوعمش رام ةايح علاط) نييناساسلاو مورلل قانعالا ةبيرض وا ةيزجلا كودؤي نويحيسملا ناك )09١(

 ه'*؟



 لوقيو . نولتاقُيو نوبَراَحِيف « نيرمالا الك اولبقي مل ناو . (ةمذلا لها» نومسُي اوناكف

 ةيواعم مايا يف ةلادعلا ترهدزا دقل» : ددصلا اذه ىف (نماثلا نرقلا ) ىباكنفرب انحوي

 نيملسملا ناف . ةقلطم ةيرحب سانلا عّتمتو « همكحل ةعضاخلا دالبلا لك يف مالسلا معو

 0 ل لا

 ةمزتلم اهتاذ تدجو رمع ةفيلخلا اهمظن يتلا ةملسملا (ةمالا» نا. ؟' '”(مهنيد روما يف

 كلذو « نييحيسملاو دوهيلا يا , «باتكلا لها» نوعديو هاب نونمؤي نيذلا هاجت يبدا

 نيذلا اونمآ نيذلل َةَّدوم مهترقأ َنَدِجَتلو» - 0 ةيآ ) ةدئاملا ةروس يف ءاج ام عم ًابواجت

 ماه رما اذهو . (نوربكتسي ال مهنأو انابهرو نيسيسق مهنم َّنأب كلذ « ىراصن انإ اولاق

 هدوهع يفو مالسالا علطَم يف نيملسملاو نييحيسملا نيب تثافاللغلا اسر ادع

 . ةقحاللا

 :ملسلاب هجورخ موب ماسا ىصو المركب ف“ سرفلاو مورا اعر نم يملسم

 الو ةرقب الو ةاش اوحيذت الو ةرمشم ةرجش اوعطقت الواو قرحت وا الدتت اورقعت الو «ًاريبك

 امو مهوعدف , عماوصلا يف مهسفنا اوغرف دق ماوقأب نورمت فوسو . لكالل الا ًاريعب

 ملف . ةريزجلا يف ةيبرعلا لئابقلا ىلع ىتح مالسالا اوضرفي مل نيحتافلا نا ودبيو

 نا دعب , قارعلا ىلا مهلقنب ىفتك | لب ؛ « نييحيسملا نارجب برع ىلع مالسالا رمع ضرفي

 يتلا مهيضارا لباقم يضاراو انايطا مهبهوو «نامض باتك « ( ليق امك « مهاطعا

 تاقبط فلتخم لوصوو يركسعلا ةفوكلا زك ركرم نأ الا ي "" "3ارخ ىف وهل تناك

 لئابقلا نيب ةدحولاو فاالتئالاو جازتمالا حور عامل لماوعلا دششا نم اناك هيلا ةرجهلا

 وا ةميقملا ةديدعلا ةيحيسملا ةيبرعلا لئابقلا ىلع نينسلا تارشع ضمت ملو . ةيبرعلا

 ةهج نمو . مهيف تعاضو نيحتافلاب تجيمدنا ىتح تارفلا فافض ىلع ةلقنتملا

 رطش اهمانغاب هجوتتو ةيبرعلا ةريزجلا نم حزنت ةديدع ةيبرع لئابق تذخا « ىرخا

 هرشن يذلا يدرعسلا خيراتلاو « ٠١١5-١507 ص(.9/25١ دادغب ١« « فلؤملل , قرشملا ءادهش باتك

 هذه تناكو .8 ضي 21 518- ١8 137/  نسسيراب . ةيقرشلا ايجولورتابلا ةلسلس يف ريش يدا نارطملا

 لاجرلا اهعفديو « مهلاوحاو سانلا تاقبط يعاري اهعفدل ًاماظن نوملسملا عضو دقو . ةظهاب ًانايحا ةيزجلا
 . اناس ان ابق“ ًاعاتم وا ًادقن «طقف

 )١5١( ةينايرسلا رداصملا ءانكنم ١, لصوملا ١5٠007« ص صنلا 55 ١« ص ةيسنرفلا ةمجرتلاو ١75.

 ١١19١( ص «نارسيت 55.
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 ةقطنملا ناكس نيب ةيداصتقا ةمزا بس ام اذهو . اهيف ناطيتسالا دصق نيدفارلا ضرا

 : ةرتفلا هذه نع لوقلاب يدرعسلا خيراتلا يفتكيو ١ مهيلع ملظلاو كابترالا نس ائيشو

 هللا لضفب رومالا تررقتو مهيلا اونسحاو اهودأف ةيزجلاب ةمذلا لها اوبلاط نيملسملا نا»
 . ""(اهرصنو هللا اهتبث مهتكلمم يف ىراصنلا بولق تباطو ىلاعت

 ؟ دوهعلا نع اذامو. ه

 يلادجلا يناثلا بايعوشيا كريرطبلا ناك « سراف دالب نوملسملا برعلا حتف امنيح

 : ريغصلا خيراتلا هنع لوقيو . قرشملا يف ةيسنكلا رومآلا مامز ايلوتم (1535-5748)

 ىلا اهباوبا اولققنو (ن نئادملا) ازوحام اورمد برعلا نا قيلثاجلا بايعوشيا ىأر امدنع»

 ثيب يف لحف بهذ « اهيف نيقابلا ناكسلاب كتفي عوجلا ذدخاو ع (ةفوكلا) ءالوقاعلا

 مدح ”«اخرك ةيرق يف يامرك

 ءاسؤرلا نيبو ىناثلا بايعوشيا قيلثاجلا نيب ةرشابم تاقالع ةمث تناك له
 اديولهشمب هللا ةيوملا ةروزجلا ا قم يوكل نعل. ملتي حي انينسلا
 يف سراف دالب ةيبرعلا تاوقلا تحاتجا ؛« باطخلا نبا رمع ةفالخ يفف . لوسرلا

 (لااكلا نتقت افلا نويحشلا لبظيشا فيك اقباس انركذ دقو: 57, :/58 9 ةدس
 ءاسّؤرلا نيب ةلدابتملا تالسارملاو تاباتكلا نم ةعومجم ماما ةينايرسلا قئاثولا انعضتو
 1 يق فوق دلال نين لظلم نال .نيلوالا هئافاخو قوسرلا نيبو نيبخيسما
 . ظفحتلا نم ريثكب اهيف رظنلا ىغبني تاياور ىه امنا « ىخيراتلاو ىملعلا

 ::لدجملا باتك يف( نرقلا) ناميلس نب يرام لوقيف

 مالسالا ةعيرش بحاص بتاكي (يناثلا بايعوشيا يا ) كرطفلا اذه ناك»
 هباحصا ىلا بتكو « كلذ ىلا هباجاف « هيحاون يف هتيعرب ةاصولا هلأسيو هل يدهيو

 بايثو لبالا نم ةدع هيف ناك ّريب مالسلا هيلع ةعيرشلا بحاص هّربو « ةدكؤ م ةغيلب ابتك

 دنع ةصاخو « هتبتاكمو هلعف كرطفلا ىلع ركناف « سرفلا كلم ىلا كلذ ىدأتو . ةيندع
 باطخلا نبا رمع مايا ىلا شاعو . هنم ملس نا ىلا (بايعوشيا) هار ادف « هاياده دورو
 همدخو هناوخا نم ذخؤي ال ناو « ةطايحلاو ظفحلاب ًادكؤم ًاباتك هل بتكف « مالسلا هيلع

 . 2*)(ةياغلا هذه ىلا هب ظفتحم باتكلا اذهو . أضيا هعايشاو ةيزجلا

 .٠5/8؟ ص 2١ يدرعسلا خيراتلا (3)
 ناار نع ءاكالاك دادغب «دادح سرطب بالا بيرعت ؛ريغصلا خيراتلا (15)
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 : ١١( نرقلا) يدرعسلا خيراتلا لوقيو
 راتسا فلا اهتلمج يفو . مالسلا هيلع يبنلا ىلا اياده ذفنا دق بايعوشيا ناك»

 ىلا ناسحالا هلأسو هبتاكو . ًالاع الضاف ناكو ,« ناشيم فقسا ليربج عم « ةضف

 ناك ام لصوأف . (دمحم) يفوت دقو برثي ىلا فقسالا ليئربج لصوو . ىراصنلا
 عمسف . مورلا نوفلاخي مهناو « سرفلا كلم نم هيلع سانلا ام هفّرعو « ركب يبا ىلا هعم

 300 بع قيللاولا ىلإ داعو يحب اهل نوضو دعف ناك اه دقو هلوق

 : ١( 4 نرقلا) يلصوملا نانحوي نب ابيلص لوقيو
 ةنلالثو نسمع ام ليغامسا ني .نرعلا'رمآ رهلظي ادب دق ناك ى...ىةقايآ قو)

 ناطلسلا نم روهظلا اذه هيلا لوؤي ام بالا اذهل هللا فشك امو . رةنكبألا ةيايعستو
 بحاص ةبتاكم ىلا هتمكحو هلقعب قباسو هيأر عمج «دالبلا حتفو ةوقلاو كلملاو

 هل كلذ رّيسو « ةوقلا نم هرما هيلا ريصي امب هرذناو « نكمتم ريغ دعب وهو مهتعيرش
 عيمجلا مامزلاو دهعلا هنم ذخأو هبتاك داع , نكمتو هرما يوق املف . ةليمج اياده عم
 ىف اونوكي ناو «هدعب نم هباحصاو وه اهيلع كلمي ىتلا نادلبلا ةفاك ىف ىراصنلا

 259م... ةريدالاو عيبلاو ةولصلا ةماقا يف مهتداع يراج ىلع نينمآ هتيامح
 ديعب ودبي رمالاف « برعلا لوسرل يناثلا بايعوشيا ةبتاكم نع اما...

 . هتوم دعب الا ةيبرعلا ةريزجلا جراخ رشتني مل لوسرلا ربخ 5 نذل كلذ .. لايمعألا

 يف نييحيسملا نا مث . هناوال قباس رما ةيسايس ةغبض اذ ًادفو بايعوشيا لاسراو
 مدع نم ناكو ..مالسو ناما ىف اوشاع ىناغلا ىرسك توم دعب ةيسرافلا دالبلا
 نا نيببسلا نيذه ىلا فضا . نيمك احلا سرفلا ةمقنل بايعوشيا مهضرعي نا ةنطفلا

 مهدحو نويحيسملا نوخرؤملاف . تاقالعلا هذه نع ائيش ركذت ال ةيمالسالا رداصملا

 يدرعسلا خيراتلا نا لوقلا ىلا انودحت مهتاباتك يف ةدوجوملا هبشلا هجوأو . اهنوركذي

 نيده نم هتياور دمتسي ابيلص ناو « ناميلس نب يرام نم هذه هتامولعم دمتسي
 . 2" 2نيقباسلا نيردصملا

 2« باطخلا نبا رمع ةفيلخلاو بايعوشيا نيب ىرج ًءاقل يدرعسلا خ خيراتلا يوريو

 بايعوشيا هيقلو . . . باطخلا نبا رمع هدعب رمالا ىلوو ركب وبا يفوتو» : لوقي ذا

 115 2 111 صو 00
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 قراها اا وزنها زيبرا اكن را اديهنع هل: بيكف + ئراصنلا :ببسب هبطاخو قيلئاجلا

 مرا سياب ضيا
 كوكرك) يامرك ثيب ةقطنم يف بايعوشيا ةماقا ىلا ريشت ثادحالا نا آلا

 اهلتحي مل ةقطنملا هذه نا ملعن نحنو . هتافو ىتح ةريخالا هتايح ىنس ىف (ةيلاحلا

 باطخلا نبا رمع ةافوو كريرطبلا اذه ةافول قحال نامز يف الا نوملسملا برعلا

 . باطخلا نبا رمع ةفيلخلا كريرطبلا ىقتلا نياو فيك يردن الف . هتاذ

 ثاللث اهنم انيدلف « نييحيسملل نوملسملا اهاطعا ىتلا تانامضلاو دوهعلا نع اما

 : ةسيئر تائف

 اذه صن درو دقو نارجن يف نييحيسملا ىلا هلوسرو هللا نم ناما باتك. ١
 . " 9يربعلا نبال يسنكلا خيراتلا يفو ." '”يدرعسلا خيراتلا يف باتكلا
 : ىه ةيساسا طاقن لوح نارودتو ريبك دح ىلا ناتهباشتم ناتياورلاو

 . مالسب نوشيعي مهنوكرتيو نييحيسملا نومحي نيملسملا نا -
 . مهعم برحلا ىلا باهذلا ىلا مهنورطضي ال -

 . ةرويدلاو سئانكلا ءانبو ةدابعلا ةيرح مهل نونمضي -

 . مهتاداعو مهعئارش نومرتحيو مالسالا قانتعا ىلا مهنورطضي ال -

 للحم يف هيلا 86 تءاج يلادجلا بايعوشيا ىلا لوسرلا باك 0

 رجنلا ىلا باتكلا يف درو امل ًاقباطم هنومضم ءاجو« ©" 7

 يف هيلا ةراشا تدرو يلادجلا بايعوشيا ىلا باطخلا 0 0
 م حا ٌلوقيَو الصفم هركذي يذلا يدرعسلا خيراتلا يفو. ©" *0يرام لدجم

 ل ميلا كيس سوا« مك زو) تنور و مكتقاسا نم فقسا مكل
 الو دجاسملا ءانب ىلا مكئانب نم ءيش لخدي الو «مكعيب نم ةعيب الو مكتاولص

 ١1١١. صعءك .يدرغسلا د خيراتلا (؟8)

 ص :لددجلا يف يرام 02
 اعل ا يدرعسلا خيراتلا (81)
 ع” 3 ما/ا7/ - ١ما/7 «ءازجا " نافول - سيراب « ىمالو سوليبا ةعبط ؛ يسنكلا غ خيراتلا « يربعلا نبا (5؟)

 ١١6 -١١7.

 .هه - ه4 ص « لدجما ىف ابيلص (7:9)

 " ص , لدجملا يف يرام هيف

 هآ



 عم جورخلا اوفّلكت الو . ضرالا راطقا يف مكنم ليبس رباعل ضرعي الو . نيملسملا لزانم
 نور ا لج ع ل و ير ع وللا

 . 2(. . . نيدلا يف هاركا ال : لوقي ذا هباتك يف هيلا لزنأ امل ًاهرك مالسالا
 : اهنم « ةديدع باشا ةليصا ودبت ال هذه نامالاو دوهعلا بتك نااآلا

 لّيذمو م5 ةنس وحن) يرجهلا عبارلا ماعلا يف خرؤم لوسرلا باتك نا -

 رداصملا يف مهضعبل رك ذ دري مل نيملسملا نم صاخشا ءامساب ًاعيقوت نيثالثو نينثاب

 . ةيمالسالا

 كا .اهضعبب ةطبترمو ةرخأتم دوهعلا هذه دروت يتلا ةينايرسلا رداصملا نا -

 : اهنع اعيش رك ذت الل « يجرملا اموتل ءاسؤرلا باتتك لثم ؛ ع ةميدقلا رداصملا نا

 : ةوهعلاو ببكلا هذه ركذتال ةعدنقلا ةيالمالا رداصملا نا

 . ةماع ةيقرشلا سئانكلا ىف ةريثك دوهعلا هذه لاثمأ نا -
 نم مهددهتي امب نويحيسملا رعشي اهيف « ةرخأتم ةلاح سكعت تاباتكلا هذه ناف اذل

 مهنيد ىلع ظافحلاو مهنايك نع دوذلل اهنوطبنتسي ةيلايخ دوهعب نوعرذتيف « راطخالا

 . مهديلاقتو

 ىصقالا قرشلا يف ةيحيسملا راشتنا .*
 ماق يذلا وه لوسرلا اموت نا ةيقرشلا ةسينكلا خيرات نم لوالا ءزجلا يف انركذ

 رحبلاف رصمب زاتجا ما «نيرهنلا نيب ام دالبب اهيلا هقيرط يف رم ءاوس « دنهلا ريشبتب
 دنهلا يف ةيحيسملا ةنايدلا ناف ءرما نم نكي امهم . رحبلا قيرط نع اهلصوو رمحالا
 دم نع انك نسا ادعو «نلررا ةكيسلا نورتلا ىف فرسلا ايدك
 . كانه اهميظنت وا اهراشتنا

 نيب ام دالبو دنهلا نيب ةدوجوم تناك ةيراجتلا تاقالعلا نا هيف كشال امث نكلو

 رحبلا قيرط نعو ربلا قيرط نع « نييناساسلا دهع يف مث نييقاشرالا دهع يف نيرهنلا
 نا سس ل ل ع حا انعبا

 اولمحي ىكل نورشبملا اهزهتنا دقو . بهاذملا رشن : ىلا ةفاضالاب « ًاضيا ةفاقثلاو راكفالا

 دوجو دنهلا دالب ىلا لوصولا لهس اممو . ةديعبلا نادلبلا كلت ىلا ليجنالا ىرشب
 علطم يف اميسال « عبارلا نرقلا ةياهن ذنم يبرعلا جيلخلا يلحاس ىلع ةمظنم ةيحيسم

 .577 - 57١ ص 2١ يدرعسلا خيراتلا (؟5)
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 نم اهريغو (ريشدراور) سرافو نامَعو رطق يفو « نيرحبلا رزج يف : سماخلا نرقلا

 . كاذنا ةفورعملا قطانملا

 دنهلا يف (أ

 يتلا تاظحالملا يف ءاج ام دنهلا يف ةيحيسملا دوجو ةفرعمل ردصم قدصا ّلعل

 دوجو ركذ دف . 6-0022 ه5” ةنس نيب ام ستسلبوكيدنا امزوق خرؤملا اهنّود

 000000 او اذرا ةزجولا اااانو ىرطقس ةريزج يف نييحيسم

 ائر تحن كانه نويحيسملا ناكو . مهسفنا برعلا نييفارغجلا بسح «رشع

 اس ىسركل ةعضاخ ةيسنك
 نينطوتسم نم ةسينك كاته.ناك هنا لؤقي « ناليس ةريزج ىلا امزوق قرطتي امنيحو

 دالبلا ناكس نا نيح يف « سوريلقاو سامشو سرفلا دالب يف مسترم نهاك عم سرف
 ةراجتلل ًازكرمو ةيحيسم ةيلاج تناك اهنا رهظيف . ىرخا ةنايد ىلع اوناك كلملا عم

 :١ نونا ان وتجايست»: نابل ءىطاش ىلع اضيا ناكو . ينيدلا عاعشالل ازكرم سيلو

 يف امهلوا دجُو « نابيلص اهنم « دنهلا يف ةيحيسملا دوجو ىلع لدت راثآ تدجو دقو

 يف يناثلاو « لوسرلا اموت رام حيرض مّركُي ثيح ساردم ةنيدم نم برقلاب روباليم
 ىقرت اهنا ىلا اهعباط ريشي ةيولهب ةباتك نالمحي امهالك و « (ماياتوق» يف ةميدق ةسينك

 نا دنهلا نم يبرغلا لحاسلا يف ةيحيسملا تعاطتسا دقو . عباسلاو | سداسلا نرقلا ىلا

 ءرما نم نكي امهم . اهل مهتيامحو ةقطنملا كولم حماست لضفب كلذو « ًاليوط شيعت
 ريشبت نم اونكمت «رابلم ىف اورقتسا نيذلاو سراف دالب نم نيمداقلا نييحيسملا ناف

 (روناغنارغ» يف ناك رابلم يف نييحيسملل لوالا زكرملا نا ودبيو . نييلحما ناكسلا
 . (روكنفارت» يلامش يفو «(نيشوك» ةقطنم يف ةيحيسملا ةنايدلا ترشتنا كانه نمو

 نيصلاو ىطسولا ايسا يف (ب

 اهولعت ةلسم ىلع (وف - نغن - يس» نم برقلاب رثُم « ١7 ماع علطم يف
 ةينايرسلاب ءامسالا نم ةليوط ةحئالو تاملك اهلمكتو ةينيصلا ةغللاب ةليوط ةباتك
 اوعضو اهنم ًاخسن اوزجنا «رمالاب نويعوسيلا نولسرملا ملع املاحو . ةيليجنرطسالا
 راثا دقو . ابروا ىلا اهتامجرت عم ىرخا اولسراو « نييلحما ناكسلا لوانتم يف اهضعب
 دوجو ىلع ةحضاو ةلالد ل عةيملعلا طاسوالا ىف ةريبك ةجض فاشتكالا اذه

 . ريدقت لقا ىلع عباسلا نرقلا ذنم نيصلا يف ةيحيسملا

 هر/



 نم رمأب م 578 ةنس سسأت يذلا ريدلا ءانف يف ةيراكذتلا ةّلسملا هذه تميقأ
 , (وف - نغن - يس » هتمصاع نم ةيبرغلا ةيحاضلا يف (غنوست - يات ) روطاربمالا

 فارشا دحا ةقفن ىلع ا/19 ةنس دقع يونس عامتجا وار اك دذعل اديب كللار

 , نوللا يدامرلا ريجلا رجح نم ةلسملاو . دزوب دزي وهو (وس - يي) ىعدي نييحيسملا
 ١8 ادي دا 2 را٠ اهكمسو م. ر/5 اهضرعو مار اهعافترا غلبي

 قبط ةخسن تذخأ نأ دعب «ةوف- نغن - يس» يف باصنالا ةباغ يا (نيل - يف» ىلا

 ابابلا ىلا ١515 ةنس تيدهأ مث « كرويوين يف نفلا فحتم ىلا تلسرأ لصالا

 ل ول ا ل ا ل

 فورحب ناونعلا يتأي مث « نانابعث اهب كسمي ةٌولْول تتحن : ةلسملا ىلعا يفو

 0 لا لا 2

 ماق يذلاو . كانه ةدجاوتملا تانايدلا فلتخم زومر هن اللا ع

 . يسراف لصا نم وهو « مدآ وا «غنيست - غنيك» نهاكلا وه صنلا عضوب
 خيرات - ؟ « يدئاقع ضرع - ١ : ةيلاتلا عيضاوملا نمضتتف ةّلسملا ةباتك اما

 - ىي ظيرق - 7” 8١/ ىلا 575 ةنس نم « نيصلا ةمصاع روظنم بسح ةيحيسملا
 ةماقا خيرات - ه ,يخيراتلا مسقلا يف نيروكذملا ةرطابالل يرعش ظيرق - 4 ءوس
 , "ا

 ةرطابا دوهع يف نيصلا يف ةيحيسملا راشتنا لحارم فلتخمب ةلسملا هذه اندّوزت

 يف نيروك ملا انهاك نيعبسلا ةحئال سأر يف انحوي فقسالا مس | انيطعتو . نيديدع

 ةنس تميقأ اهنا ةّلسملا يف ءاجو . ةينكلا يف مهماهمو مهباقلأ فلتخم عم ةلسلا

 يفوت دق كريرطبلا اذه نا ملعن نحنو . (يناثلا) عوشين انح كريرطبلا دهع يف 2١

 رظنلاب رابخالا ريخأت ىلا رمالا اذه ىزعي دقو . نيتنسب بصنلا ةماقا لبق يا 21174 ةنس
 نييحيسملاو ةنهكلا نم مسق ناك اذاو . . . نئادملاو نيصلا نيب ةعساشلا تافاسملا ىلا

 مسقلا ناف « ةيسرافلا دالبلا نم نيمداقلا راجتلاو نيرشبملاو نيرجاهملا نم نيصلا يف
 زكارم لغش نم نويحيسم او ةنهكلا ضعب دك دقو ..نيبلخا ناكسلا نمدناك رخألا

 ةمصاعلا نم ةيحيسملا ةنايدلا ترشتن ناو . مهتياردو مهملع ىلا رظنلاب « نيصلا يف ةماه

 ب ايوسع 11 ج (ةيروطسنلا ةسينكلا) يكيلوثاكلا توهاللا مجعم - نارسيت يف ةّلسملا صن عجار 950
 ةنسلا «ةياصوملا مجنلا ةّلجم ًاضيا علاط . 57 -51/ ص غئاص ناميلس سقلل ةيب رعلا ةمجرتلاو 5 ٠

 . (ةينادلكلا ةلسملا» - غئاص ناميلس (نارطملا ) سقلا ملقب «15* و ١ ؟/ ص 098 ةسماخلا
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 ءاجرا فلتخم ىف ةديدع ةريدا تسساتو قرا تاعطاقم تس ىلا ةينيصلا

 - نغن - يس» - نيتمصاعلا اتلك يف ينيصلا طيلوفارطملا رقم ناكو . ةيروطاربمالا
 ٠ (عارس) «غنيول» و (نادموك) اوف

 ةجرد ىلا (ناريا يف) ناولح تعفُر ءاضيا يلادجلا بايعوشيا دهع يفو
 (ناتسناغفا) تاره يتيشربا ةيطيلوفارطملا ةجرد ىلا عَفَر كلذكو . ةيطيلوفارطملا

 ةعبارلا ةجردلا يف يتأي نيصلا طيلوفارطم ناكو . (ةيسورلا ناتسكبزوا) دنقرمسو
 . كريرطبلا يبخان نيب ةرشع

 هنا 5 5 4 ةنس ناتسسك رت ىلا اهب ماق يتلا ةلحرلا يف ذ ءورم طيلوفارطم ايليا انل يوريو

 نا تراويتس خرؤملا دكؤيو . هسا ةتايدإلا ىلا كارتالا نم ريبك ددع ءادتها ظحال

 . " ”ةيحيسملا ةنايدلا ىلا دهعلا اذه يف اوّمضنا دق اوناك نيبليفلاو اقلم ناكس يثلث
 ا نابايلا ىلا تلصوو ايلوغنم دالب ىلا ةيحيسملا تدتما « ةقحاللا نورقلا يفو

 تبثت مل اهناف كلذلو . ةياحمل ةبرتلا يف قمعب ةلصأتم نكت مل ةيحيسملا هذه روذج نا

 . ةديدعلا ةيبهذملا تاسفانملاو تاداهطضاللاو ةيسايسلا ةمظنالا تارييغت ماما اليوط

 ام « رشاعلا نرقلا ذنم ةيئانلا عاقصالا كلت يف ء ءىفطنت تداك ناميالا ةلعش نا ظحالنف

 هذه نمو . . . ئراوطلا عيمج نم مغرلاب , اهنامياب ةكسمتم تلظ ةليلق تاعامج الخ
 « قرشملا ةسينك خيرات يف نافورعم ناصخش رشع ثلاثلا نرقلا يف قئبنيس تاعامجلا
 يذلا اموص نابرلا هقيفرو « ةيقرشلا ةسينكلا كريرطب حبصا يذلا يلوغملا اهالابهي

 . ابروا كولمو امور اباب ىدل ماه رودب موقيس

 ١. 5 ةربندا ,ةيروطسنلا ةلاسرلا عورشم « تراويتس م
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 راذنالا سيفاون

 قرشملا ةسينك ىف ةريطخ ثادحا.١

 ا ا ل ا يس ب ل ع

 نم ريثك اهرداغو , اهتاذ ىلع ةسردملا تيمسفتاف_م عباسلا نرقلا علطمو سداسلا

 1 رّسفملا» ميلاعتل ةفلاخما يبايدحلا انانح ميلاعت ىلع اجاجتحا اهتذتاساو اهبالط

 معسل اطل يملا نورخآ اهيف يقيو « (يصيصملا سرودويت)

 00 : ريبكلا الزيا ريد ناك ٠  ًاضيا عباسلا نرقلا علطم يفو

 0 ا داع حر يملا مامزب ةييرحا لذ 0

 نار ريدلا ةسائر ىلا ةفاضالاب - يك يصل

 ريدلا يف روتفلا نم ميش بد :. 220318 4 ةنس نيب) يكريرطبلا يسركلا روغش
 ىلع ًاملظ ةمئاللاب ءاحنإلا ىلا تضفا ةيقالخا ةحيضف ىلا رمالا ىّدأ ىتح «ريبكلا

 رد كباس ىلإ دولا يعج ود هرب ركوب ردا ف درطف « يموشاللا بوقعي

 ه٠ ص ١955. لصوملا « انوبأ ريبلا بألل ةيبرعلا ةمجرتلا يف يجرملا اموتل ءاسؤرلا باتك ياباب نع علاط )١(
 ؛١5 ص ءيرام ؛١١1 ص.١ يدرعسلا خيراتلا 4 ددعلا . ةفعلا باتك « يرصبلا حاندعوشيا هد -

 "كب ص «ابيلص
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 000 ال ناس يف اوربا نيذلا رايجرلا نكيروبك اع دمل بدلا ردو

 ا يال عل دقو ةيلاخلا ةرقعلا يلامش ايرح» ةيزك نم برقلاب نيهشلا

 ملعلا اونرق نيذلا ةفقاسالاو ةقلاثجلا نم ريثكب اهدّوز ذا « قرشملا ةسينك خيرات يف ًاماهو

 . 2'2ةخسارلا ةليضفلاب ريزغلا

 انودهس ةيضق. "

 يف سداسلا نرقلا ةياهن يف - سيروطرم وا يدهسرب اضيا ىمسيو - انودهس دلُؤ

 هتسارد لصاو هنا امبرو . كوهد نم برقلاب اهالاثيا رام ةسردم ىف ملعلا ئدابم ىقلتو
 رامب قحتلا مث . يبايدحلا انانح هثدحا يذلا ديدجلا رايتلاب رثأتو نيبيصن ةسردم يف

 ةريسلا) هامسا يذلا سيفنلا هفّئصم ةباتكل هتاقوا صصخي عرش كانهو . (نيرمح)
 راكفالا هذه نا الا . ةينوديقلخو سسفا يعمجم ةقباطملا ةديدجلا هراكفا هنمض (ةلماكلا

 هقيدص هحّشر دقف اذل . هيرصاعم مظعم نع ةيفخ تلظ ةيقرشلا ةسينكلا روظنمل ةفلاخما
 , ”9نويراد.ازوحام ةيفقسال.- ئونينل افقسا كاذذا ناكو - يبايدحلا بايعوشيا
 ىلا ةيسرافلا ناروب ةكلملا هتلسر | يذلا يسنكلا دفولا يف هكارتشا لبق افقسا العف راصو

 0 ا قيال ناكوي < ىةنبم يئاموزلا قرم

 ا يجو اح وو . هلقع رّيغو هيف ١

 مهنمو « ةسينكلا ًءاسؤر لواح ع ةديدجلا| هراكفا ترهظ امنيحو . ينوديقلخلا

 . لشفلاب تاب مهدوهج نكلو ( اهنع هوديعي نا « هسفن ىناثلا بايعوشيا قيلئثاجلا

 . ٠ ديرك اوسوعو ا دول اا او اوس يو

 عاجرال (51557-155) (همارام) دارا دوغ. ىف يرغب سرك 500

 ١١( اله - ”4 ص اميس الو هلك ءاسؤرلا باتك : يباع ثيب ريد نع علاط 47 - 45.

 يسركلا لقتنا دقو . كوكرك ةقطنم يف يربك نوطلا نع مك ؛٠ ةفاسم ىلع ناويرادوا نويراد ازوحام عقت (؟)
 .جيزاوبلا ىلا 57٠6 ةنس وحن يفقسالا

 7٠١. - 59 ص ء.ءاسؤرلا باتك (:)

55 



 ىف ضااكلا لوا ينايدخلا بايعوشبا ناالا .«براشلا نين ايي تققحو ءانوديم

 يف ًاعمجم قيلثاجلا همارام دقعف . انودهس لوبق مدع ىلع مهضّرحو « هلئاسرب ةفقاسالا

 لزعناف داع يذلا انودهس تاباتك مّرحو «5 4177 ةنس نسلا نم بيرقلا نوعمش رام ريد
 نم ناك يذلا رايتلا ىلع ىضق اذكهو .55 ٠ ةنس وحن ىف هتافو ىلا اهرلا نم برقلاب

 وه ثلاثلا بايعوشيا نا لاقُيو . قرشملا ةسينك ىف ةينيدلا راكفالا ىرجم رغي نا هنأش

 هراكفا ضرعي فلؤملا ناك هيف يذلا يدئاقعلا َمسقلا انودهس باتك نم عزتنا يذلا

 ةنس سيراب يف ناجيب سلوب بالا اهعبط يتلا ىرخالا ماسقالا ىلع ىقباو « ةديدجلا

 م

 (155-- 5155) يبايدحلا ثلاثلا بايعوشيا. ”

 ةأفو لعبف . دهعلا اذه يف قرشملا ةسينك يف يعيبطلا اهريس تراس ةايحلا نا ودبي

 مظنلا ىضتقمب (1149-- 559 ايي («همارام» باختتنا مت « يناثلا بايعوشيا

 دمع ىلع هب اونع نيملسملا نا» ١ ليقو . ىونين فقسا كلذ لبق ناكو « ةينوناقلا

 ةحص الو . 2”(اهحتّفل لصوملا دلب ىلع مهلوزن تقو ةريملا مهيلا لمح هنال ةقلثجلا

 باعك قراصتللو هل وينشك بلاط يبا نبا ىلغ ةفيلخلا نا نم 57 يرام هلوق ال

 خيراتلا كلذ دكؤي امك «نامثع دهع يف يفوت همارام نال كلذ . ةياصولاب

 ,0يلصو ىدرعسلا

 عباسلا نرقلا يف قرشملا ةسينك يف دوهعلا رهزا نم يبايدحلا بايعوشيا دهع ناك

 . هتدم رصق نم مغرلاب
 نم «انالفوك» ةدلب يف سداسلا نرقلا نم ريخالا عبرلا يف رونلا بايعوشيا رصبا

 . يبايدحلا انانح دهع يف نيبيصن ةسردم يف ملعلا ىقلتو . (ليبرا) بايدح ةعطاقم

 هذهبو ٠ ىونين ىلع افقسا ميقأ 2577 ةنس ديعُيو . هراكفاو انانح دض بحت دقو

 . ًاقباس انركذ امك « مورلا ةقطنم ىلا يلادجلا يناثلا بايعوشيا قيلثاجلا قفار ةفصلا

 ؛١ ”/ ددعلا . ةفعلا باتك ؛ .7٠6 - جال ى. ه9 ص .ءاسؤرلا باتك ؛ يجرملا اموت :انودهس نع علاط (5)

 - 417 ص « نيبيصن ةسردم ؛584 - 75١ ص 2١ روثاو ودلك «ريش يدا ؛#١ ه ص «؟ يدرعسلا خيراتلا
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 ىلع افقسا همارام ميقأ ةنسلا هذه يف .” 7 ةنس وحن ىتح يسركلا اذه لغشي لظو

 قيلئاجلا ةافو ىدلو . 2 ”بايدح ىلع اطيلوفارطم بايعوشيا ميقأ نا دعب « ىونين
 بصنملا اذه لغشي لظو . هل افلخ بايدح طيلوفارطم بختنا «51559 ةنس همارام

 .1555 ةنس ةينملا هتفاو نا ىلا

 نم ريثكلا يقل دقف « ةمزاحلا ةيسنكلا هتراداو ثلاثلا بايعوشيا ءاكذ نم مغرلابو

 ةيضق ىلا ةفاضالابف . 2" '”هلئاسر نم ديدعلا يف اهادص عمسن يتلا تابوعصلا
 كلذ يفف . ميظعلا كريرطبلا اذه ةايح تصُعن ىرخا ثادحا ًاضيا ترج «انودهس

 نامُع نم يا « يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا نم ىشالتت ةيحيسملا تداك « نامزلا
 بايعوشيا حبصا امنيحو . اهلك (رطق) ييارطق ثيب ةقطنم نمو « اهرزجو نْيرَحبلاو
 نيدلا اوقنتعا دق نامع يف («ييانوزام» ن نيوعدملا نييحيسملا مظعم ناك ؛ :ًاكر يرطب

 لذاختلا ةكرح تذخاو . مهتاورث ىلع ظافحلا يف اعمط لب « . ًاهاركا ال « يمالسالا
 نم ءزجلا اذه صلخي نا كريرطبلا لواحف . أضنا نئيارطق ثيب رب لمشتل عسوتتو دتمت

 نيدحتم « روضحلا اوضفر مهنكلو . :.عمجم ينل تيلذاختملا ةفقاسالا اعدف . هعيطق

 0 الا
 طخ لك اوعطق دق اوناك مهنكلو . مهرارق نع ةدوعلا ىلا ةبحمب مهوعدي مهيلا
 ىلع مهضّرحو « قطانملا كلت يف نيديدعلا نابهرلاب كريرطبلا ثّبشتف . ةعجر
 اعاناك فيز . مهنيد نع اولخت نيذلا ةفقاسالل ةعاطلا نم مهافعاو ناميالاب كسمتلا

 دوارت لاصفنالا ةركف تناك ثيح « ةيلحاسلا سراف ةقطنم يف ًاضيا ةدئاس ىضوفلا
 ةركف نع فكلاب ريشدراور نارطم نوعمش و تر 00 نييسنكلا اهءاسؤر
 نيرشع نم رثكاو نانارطم فلخت دقو . نرق وحن ذنم لوقعلا يف ةلغلغتملا لاصفنالا
 عهنم (تيبثتلا)دييأتلا لينل كريرطبلا 2 ١ ىلحاس ىلع ًافقسا
 ريشدرازمره ةفقاسا ضرغلا اذهل بايعوشيا دفواف . كاذنا ةيراجلا ةداعلا بسح

 حاجنلاب لّلكُت مل يعاسملا هذه نا الا . كانه ةيسنكلا مظنلا ذيفنتو ةرايزلل رتشوشو
 0 ع ةليوط ةقح ةرتق ىلا ةقطنملا كلت ىف يحيسملا دوجولا لظ دقف كلذ عمو . ماتلا

 . رشع يداحلا نرقلا ىتح رمتسا

 تدذحا لب « ةرهدزم ةيحيسملا تلظ دقف « ةيبونجلا ةيلحاسلا قطانملا كلت ادع اميف

 .57 ص .لدجملا ىف يرام ؛"١٠١ - 8 ل يفرم خيراتلا (3)
 ءزج (؟ نايرسلا ةبتكلا « (. ش. م. ك. ج) نييقرشلا نييحيسملا ةبتكلا ةرهمج يف لئاسرل || هذه ترشن ٠١١(

 ١. "5 .ه سميراب 5

11 



 نييدزملا كئلوا ىلع مكهتي بايعوشيا نا ىتح . نييدزملا سرفلا نم ديدعلا بستكت

 تاذ ةيح ةسينك دض مايقلا نولواحيو «راهناو لاز دق مكحل نيلاوم نولازي ام نيذلا

 نومجاهي ال طقف سيل نيملسملا نا» : : لوقي '”هلئاسر ىدحا يفو . خسار ماظن

 « برلا يسيدقو ةنهكلا تره ريالا كرب مهنا لب « ةيحيسملا ةنايدلا

 يف اميسال « ةنسح تناك ةيحيسملا ةلاح نا « لجا . «ةريدالاو سئانكلا ىلا نونسحيو

 يا ل ل ل ل ل

 برعلا دنع ابلاغ تبكس ىتلا ىه ةرادالا ىف ىضوفلا نال كلذ . ةمزاحلاو ةميكحلا

 ل ل نحس | دع يععللا نو نامل نيملسلا
 ريهشلا يباع ثيب ريد ىلا ءوجللاو برهلا ىلا رطضاف « هتايح ةياهن يف تامزالا هذه

 نا رهظيو . 0ك نتادملا مكاح داهطضال ًابنجت كلذو 2509 ةنس ةينملا هتفاو ثيح

 بايعوشيا نم بلط دقو , ميور نب ثراح نب يدع وه انهه هيلا راشملا مكاحلا

 بهن مث « هبذعو نجسلا يف مكاحلا هّجزف «هعفد نع كريرطبلا زجع لاملا نم ًاغلبم

 كلذ رثا ىلعو . 7 ةنس ةياهن ىف كلذو « ةريحلاو ءالوقاعلا سئانك نم ًاددع ردو

 09 يلاغ كيب هيف ىلإ ءوجللا ىلا تيشلا كريرظبلا راعبطا
 ةفاضالاب « يبايدحلا ثلاثلا بايعوشيا كريرطبلا اهب ماق يتلا ةليلجلا لامعالا نم

 ةغيص اهئالياو اهميظنتو ةيسقطلا نوؤشلاب ريبكلا همامتها « ةغيلبلاو ةريثكلا هتاباتك ىلا

 ماظن عضوو ءاهريغ بترو « ةيسقطلا بترلا نم ديدعلا عضو دقهتف . ةيئاهن هبس

 صلختا ةايح بسح قرشملا ةسينك يف ةيسقطلا ةنسلا بترو « تاعوباسلا

 وه هنوكل « يقرشلا سقطلاب انورقم بايعوشيا مسا لظيسو . (اثوناربذم)هلامعاو
 كيفتتلا عضوم هعضو يف ربك الا لماعلا ناك يذلا وهو ( هئازجا مظعم عمج يذلا

 .:ةياغ قرشملا ةيمينك ف

 ةتس ماد راصح دعب « قشم ٠ ىلغ تلوعنما 1*2 ةنس لوليا قو بون نم مدا

 يطنزيبلا كلملا ىأر ذاو . 0

 ١١١( ص هالعار وك دملا عضوملا يف . سش.م. ك. ج عل ااط 55١.

 )١١9( 40ه ص 0.٠9١2ه توريب « ةريهشلا نيبيصن ةسردم ءريش يدا - 55.

 ( 2رو 1 ف 5 ١( ص «9١ا/٠ ةنسل « "5 ةيرودلا > .بحيسملا قرشلا ةلجم «هييف ناج ”“24.
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 هاخا هيلع ىلوو « يدنج فلا نيسمخ ءاهز غلب ًأشيج دشح « فقوملا ةروطخ لقره
 ىبرعلا دئاقلا عرساف . ةمساح ةفقو نيفحازلا هجو يف فوقولل زفحم يذلا سرودوات

 يبرحلا رطخلا زكارم نم امهاوسو قشمدو صمح نع تّفوملا ءالجلا ىلا ديلولا نب دلاخ
 بآ ٠١ يفو . ةيربط ةريحب يقرش عقاولا كومريلا يداو يف هدونج نم افلا ١5 دشحو
 اولتقو ةيضاق ةبرض نييطنزيبلاب برعلا لزنا اهيف ىتلا ةمساحلا ةكرعملا تراد «5

 ةقشم نود لامشلا ندم نم امهاوسو بلحو ايكاطنا تطقسو . سرودوات مهميعز
 نيب اذكهو . نيحتافلا بناج يف يه اذاف « نييروسلا لويم ترهظ ام ناعرسو . ةريبك

 ..لامشلا ىلا بونجلا نم ماشلا دالب حتف مت 0٠54و 777“ ةنس
 طوقس ليبق ماشلا ىلا باطخلا نبا رمع ةفيلخلا مدق « تاراصتتنالا هذه رثا ىلعو

 نبا ةديبع يبا شيجلا ريما عم رواشتلاو نيبولغملا ةلاح ريرقتو حتفلاب لافتحالل سدقلا
 سدقلا كريرطب سوينورفص هلبقتساف «ًارئاز رمع اهءاج « سدقلا تمّلس املو . حارجلا
 الا ررقو قبس دق رمع ناكو . ةسدقملا نكامالا هاراو « ةنيدملا ءاحنا ىلع هب فاطو
 15/515 ةنس ربيخ دوهي ىلجأف . نيملسملا ريغل ةيبرعلا ةريزجلا يف ءاقبلاب حمسي
 . ًاقباس انلق امك « قارعلاو ماشلا ىلا نارجن ىراصن ىلجأو ء اهاوسو احيرا ىلا اوأجتلاف

 ءًاريخ مهب اوصواو « مورلا ةقطنم ىراصن ىلع ةيزجلا نوحتافلا نوملسملا ضرفو
 «نييحورلا مهئاسؤر ىلا ةصاخلا مجهنوؤش ةرادا اوضوفَو

 ةعضاخ ةيطنزيب ةيالو مهلبق تناك أدالب نومكحي مهَسفنا ُبرعلا ىأر اذكهو

 نيذلا مورلا نيفظوملا اوحنمف . ًايقار اميظنت ةمظنم ةرادا اهيفو «ومنلا ةلمكتسم نيناوقل
 تحن لازت ام يتلا ىحاونلا ىلا لاقتنالاب تاليهستلا مورلا مكح تحت ءاقبلا يف اوبغر
 اك تحت جقننعلاو ءاقبلا:رخآ نع: لّضفو . مهنم ريبك ددع لقتناف . مورلا ذوفن
 تلظو . ةيتفلا ةيمالسالا ةلودلا يف بصانم ىلا ىقترا نم ءالؤه نمو . برعلا
 فارشا تحت ةينانويلا ةغللاب ةظوفحم ىلوالا ةنس نيرشعلا ىف ةيمسرلا تالجسلا
 ةقبطلا مهنوكل « ًابيرقت نييحيسملا ىلع افقو ةيندملا ةمدخلا تناكف . نييحيسملا
 . ةديدج تاحوتف ىلع نيفكاع نوملسملا ناك امنيب « دالبلا يف ةديحولا ةفقثملا

 رقم تناك ىتلا ايروس ةمصاع قشمد ىلع تغط دق ةيقيرغالا ةراضحلا تناكو
 ىلع ةيسنكلا ةطلسلا يف ايكاطنا ةكراطب بصنم يلي يذلا نييحيسملا ةنراطملا يسرك
 نيب نم ناكو « يمالسالا حتفلا لِئَتُق ةيلاع ةلزنم تغلب ةسردم اهيف تناكو . ايروس

 . هالعا انركذ امك « ميلشروا ىلع ًاكر يرطب راص يذلا سوينورفص اهيجيرخ
 يلاملا ليكولا يمالسالا حتفلا دنع ناك سويجرس نا برعلا نوخرؤملا يوريو
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 . ددجلا نيحتافلا عم حلصلا طورش دقعب ماق يذلا وهو « قش قشمد يف ةيطنزيبلا ةموكحلل

 نودوعيس ةنيدملا مهبهن دعب مهناو « ًاتقوم ًاوزغ برعلا موجه دالبلا ناكس بسح دقو

 عمج ةمهم عقت هيلعو « ةداع ةنيدملا مكاح وه ىلاملا ليكولا ناكو . ةيدابلا ىلا ةيناث

 نم هريغ لثم « سويجرس رثآف . عيفرلا قيرطبلا بقلب معنيو « ةيروطاربمالل بئارضلا
 ةيالو دهع يف « يبرعلا حتفلا دعب هتفيظو يف ءاقبلا « نيديدعلا نييحيسملا نيفظوملا

 ةكلمملا عيمجل ًايلام ًادمتعم لغتشاو . اهيلع اهيلع هتفالخ دهع يف مث « ماشلا ىلع ةيواعم

 دقو « ًايحيسم لظ دقف كلذ عمو . يبرعلا شيجلل لاملا ناويد سيئرو ًاريخا ةيمالسالا
 قودنص نيما هنبا حبصاو . يلاملا دمتعملا بصنم هملست ىلع ةدم يضم دعب ةسينك ىنب

 نييومالا ءافلخلا دهع يف نييلاملا نيدمتعملا سيئر هديفحو « كلملا دبع ةفيلخلا دهع يف

 : انحال كلذ ع فيد امك« يتحلل

 تبضدفت نأ دعي «نامآي اهتريسه كلصاو دلقق# ةيئايرسلا ايكالملا ةسينك انا

 , ةديدجلا ةينيدلا تاهاجتالاو بهاذملا فالتخا ءارج نم نييطنزيبلا مورلا داهطضال
 نيب عمجلل تطبنئسا يتلا (حيسملا يف ةدحاولا ةدارالا) (ةيليثونملا» ةعدب اميسال

 ًاقيمع ٌءايتسا تقلخ اهعيمج ةينيدلا تاروانملا هذه نا . نييزيفونملاو نيينوديقلخلا

 «نييقيقح نيرّّرحم نيحتافلا برعلا يف اوأر دقف كلذل . نييبرغلا نايرسلا سوفن يف
 دقف اذكهو . رّدحماو ذقنملا يا (قورافلا» بقل باطخا , نبا رمع ةفيلخلا ىلع اوقلطاو

 ٌدمف «نيدلا ةعماج ىلع سنجلاو ةغللا ةعماج مورلا ةقطنم ىف نييحيسملا دنع تغط

 يف مهنوك راشو منهبلا اومضتاو « نيدلسللا ببرعلا اوهفاتعو مهثديا ةويحيسللا فرعلا
 يف مهوك راش دق قارعلا يف مهناوخا ناك امك ؛ « نيطسلفو ايروس يف مورلا ةبراحم

 نيملسملا راسل ص لا را ا اا سرفلا ةبراحم

 ًادوغوو ًادوهع مهل اوعطقو اناا ءدبلا ذنم نوملسملا مهحنم لقو « مالسو ةنيئاعظ

 مالا ني عنب ل

 (تنلاتلا) نسوي كريرطبلا وه ايعأاطلا ةسينك يف دهعلا اذه يف اورهتشا نيذلا نمو

 ءاليتسا دهش دقو .اليلج ًاملاع ناك ىلا منيح تار دسلا يبأب ىعسملا

 ةرهم يديا ىلع ةيبرعلا ىلا ةينايرسلا نم ليج الا لقنب ىعسو « مورلا ةقطنم ىلع برعلا

 نبا ريمع ةبغر ىلا ةباجا « يطو خونتو ليقع ينب نم نييحيسملا برعلا نم نيمجرتملا
 اذه عم هلو 1157 . ةنس وحن يف كلذو « ةريزجلا ريما يراصنالا صاقو يبا نبا دعس

 اهلك دوهعلا هذه نا انلق دقو ١95 .و 117 ص ؛ 7 بلح ١. ةراضحو ناميا نايرسلا ءاكاس قحسا(4١)

 .ايخيرات اهيلع لَّوَعُي الو «ةرخأتم ةنمزا يف تغيص
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 ةليغز# ىذا يلي يلد لذه : 7 يحيشملا نيدلا قئاقح تابثا يف راوح ريمالا

 موعرإ - 47ص 1١985., بلح .؟ ط .روغنلا ولولا ء موصرب .لوالا مارفا )١5(
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 ءباسلا اصفلا
 7 ب

 (ا/ه 551١ - ٠ يوَمألا دهعلا

 ١. ةيواعم دهع ىف )551١- 58٠0(

 هراد نم اجراخت ناك امئيب 151 ةئس ةف وكلا يف بلاط يبا نبا يلع ةفيلخلا ليتغا

  2ةك رعمل هنم اماقتنا « مجلم :با :مح لا 52ظ0 عدب - ا خلا دحا هلتقو» . دحسملا
  3اخ نا ا نك ِ 234 ١ 2

 41 5 3 5 8 .٠

 ريبكلا مهسفانم وجلا الخو ؛ نيدشار لا ءافلخلا دهع 0 . يلع تومبو . لاورهن

 : ةيميلقا ةموكح ركره كلذ لبق تناك يتلا نيك ظ5 ا ةيومالا

 . دهعلل ايلو اديزي هَّنبا نيع امنيح ةيثارو ةفالخلا ةيواعم لعجو

 يفوت مث . ةفالخلا نع هل لزانتلاب يلع نب نسحلا عانقا نم هئاهدب ةيواعم نكمتو
 هوخا اما . هلايتغا رما رّبد يذلا وه ةيواعم نا ليقو « ًامومسم 579 ةنس نسحلا

 ةنيدملا ىو فكتعا مت رمالا ءىداب 2 ةسايسلا بع داعتبالاو ةلزعلا رثا دقف 3 نيسحلا

 هتعيابم ىلا نيسحلا يعد « ديزي هنبا ةفلخو 50 تام مدح يرطس تح لاوط

 ( ةيحخأ توم لعب هوعياب لق اوناكو ) نيسحلاب ةفوكلا لها ل أاصتاف . ىبأف ؛ ٠./"(« ةنس

 ىف هولتقف . داصرملاب هل اوناك ديزي راصنا نا الا . ةفوكلا ىلا هجو وتلا ىلع هوضدحو

 لوالا نيرشت ١١/ه ١" ةنس مرحم نم رشاعلا ىف « هباحصا نم ددع عم ءءالبرك

 أ ةنقئاع تيبخا عربا رهو «وييزلا نبا هلباديع وه بكيربل رخآ نفايم نق ناك , كرو
 ا هنس اديزي ةينملا 0 ش هيلا ًاضيا قارعلا مضنا مث « زاجحلا هتعياب لقو ع نينمؤملا

 نا

 ىوس ةهدهع عدي ملف « ىناثل | هةيواعم هفلخ اما . 50 :ربأ ىلع ءاضقلا .م هنكمت ابق
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 بلغتلا عاطتساو « ةفالخلا ىلع (185 - 587) لوالا ناورم ىلوتساف . رهشا ةثالث

 . مهموصخ ىلع ةيما ينب دعاست نورصنتم اهينب رثك | يتلا بلك ةليبق تناكو .15

 مث « ريبزلا نبا مكح نم قارعلا عزتنا « 3٠١( 5 - 5825) ناورم نبا كلملا دبع دهع يفو
 رهشا ةتس لاوط 537 ةنس اهرصاحف « ةكم ىلا يفقثلا فسوي نبا جاجحلا رّيس
 ريكس نبت ب يبارك انه اذكدو ريب التر ايس كارل ةصنو

 0 اذه ةراخب ذخنا ؛يمالسا لوطسا ءاشنا ةيواعم 000

 ع هتطلس ةعقر تعسوتو ,هدهع يف رومالا تدطوتو . هاورآلا نييروسلا

 مك قرشلا يف ناسارحخ حنف مو « عفان نب ةبقع دي ىلع ايقيرفا لامش يف تاحوتفلا

 ا ةماعلا م ياا

 سياج هال يلح ةيكركذل ءرادالا أشناو . زاجحلا لها ىلع ًاريثك دمتعي ملو
 نهاظحا «تاديدع تاجوز هل تناكو . ديربلا رمأب ٌمتها نم لو ها هنا لاقُيو . قباسلا

 تا امنارجعتلا تلك, ةليبق نم ليلحي يني نم ةيروس ةيبرع يهو + وسيم هذنع

 يا ؛ مدت لوح ةيدابلا يف اهلها ىلا ّيحَت نوسيم تناك ام ًاريثكو . بلك ةليبق

 ديصلا ملعتي نا دهعلا يلول رسيت كانهو . مهنيب اميف ميقتو ديزي اهنبا عم مهيلا

 ىلا قشم مي ل يذلا ل ع 7 روصنم ناكو
 دهع يف لاما تيب نوش نولوتي اهلاجر ضعب ناك ةيروس ةرسأ نم ًاينارصن (برعلا
 نم هبابش يف ناك يذلا يقشمدلا انحوي سيدقلا هديفمح ناك كلذك و نييطن زيبل ىلا

 ًايضيا ةنيالا قييبلع تاكو. قحال عضوم يف هنع ملكتنسو « كلما دبع نب ديزي ءامدن

 ةفيظو يهو « ””صمح جارخ ةيابج ىلع ةيواعم هالو يذلا لاّثأ نب را وهو « ايحيسم

 : اهنم يتلا ةروهشلا تايبالا ةاورلا بسني اهيلاو (1)

 ف , هق نم ّئلا ٌبحأ هيف ُءاِيرألا ةققق كبيس

 1 سبل ريم ّىلا كيعا ينيع | رقتو ةءكابع  ئنسبلو

 .1717 ص ١. يبروقعيلا خيرات )١(
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 ةزمج .نئابعلا ةنما نس هللا دبغ :تهويبا «بلاط وبا .ثراخلا ترح< -نطاعلاوبا

 مالك# دو
 ةيواعم )١( نامع ١ ثاورع .44)
 7-2076 (5 مه -585)

 ديزي (؟)
6 

 ” ةيواعم (19)
08 ) 

 زي زعلا دبع كلملا دبع (5) دمحم

 (/١ه-م)

 يناثلا رمع (8)
5401 642 

 ماشه )٠١( يناثلا ديزي (9) ناملس (7) لوألا ديلولا ()

 ع7: (07514-) (الاا/-اباو) (الاه-ا/.8)

 يناثلا ديلولا )١١(

 (ا7/1 1-159

 مهاربا )١( ثلاثلا ديزي (1١؟)

(755) (7545) 

 يناثلا ناورم )١5(

 (ا/٠6--/55)
 نويومألا ءافلخلا
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 يبلغتلا لطخالا ناكو . مالسالا خيرات يف اهيلا لصو نا هلبق يحيسمل قبسي مل ايلع
 . يقشمدلا انحوي سيدقلا ءاقدصاو ديزي ءامدن نمو يومالا طالبلا رعاش ىنارصنلا

 نم ىَلدُم بيلصلاو « 7١5( - 5./5) كلملا دبع ةفيلخلا ىلع لخدي ناك هنا لاقُيو

 نومكتحي ةنراوملاو نويزيفونملا ناكو . هبرطيو رعشلا هدشنيف « ارم ضفنت هتيحلو هقنع
 سنافويت وزعيو . مهنيب اميف يضقيف « اهيلع نوفلتخي يتلا ةينيدلا رومالا يف ةفيلخلا ىلا

 رهتشاو . دعب اميف لازلزلا اهمده دقو « اهرلا يف ىراصنلل ةعيب ءانب ةيواعم ىلا '”خرؤملا
 عضا ال» : لاق هنا هنع يورو . ريبكلا ةملحب ةصاخو « ةيسايسلا هتكنحو هتقابلب ةيواعم

 ينيب نا ولو « يناسل ينيفكي ثيح يطوس عضا الو « يطوس ينيفكي ثيح يفيس
 فقر يضم اهلرلدع اذاو ءايدلخ اه ودم اذا + ثتعطفتا ام ةرعش نئانلا نيبو

 نورخالا نويومالا ءافلخلا. ؟

 ةيومالا ةلودلا تغلب « هوفلخ نيذلا ةعبرالا هينبو كلملا دبعو لوالا ناورم دهع يف

 ىصقا ىلا (75* - ٠5 4 ) ماشهو لوالا ديل ولا دهع يف تغلبف . اهّّرعو اهدجم جوأ
 دودحو سدنالا رهن ىلا ًابرغ يسلطالا طيحملا ئطاوش نم تدتما ثيحب « اهعاستا

 يف ةيبرحلا تايصخشلا زربا ناكو . اينابساو ايقيرفا يلامش كلذ يف امب « انك ءصلا

 نب قراطو ريصن نبا ىسومو « قرشلا يف يفقثلا فسوي نبا جاجحلا : مه دهعلا كلذ
 . برغلا يف دايز

 يف ةيبرعلا ىلا ةينانيلا نم نيواودلا ةغل لقن ىلع « دي را كاوا
 . ةيبرعلا دوقنلا كلسو « ةيقرشلا راصمالاو قارعلا يف ةيبرعلا ىلا ةيولهبلا نمو « ماشلا
 كلذ ىلا اوناك نيذلا ًاضيا نيفظوما ؛ييغت ةباتكلا ةغل رييغت بقعي نا يعيبطلا نم ناكو
 رما وا لاجترا ةجيتن نكي ملو « ةموسرم ةسايسل ًاقبط رمالا ىرجو . ن :ييحيسملا ٠ نم دهعلا

 يف ءام دجي ملف ؛ « بتكي نا ىلا جاتحا مورلا باّتك نم الجر نا نم اوور يذلاك هفات

 , 20. . .اهيف لابف « ةاودلا

 ىلع دعاسو « يبرعلا طخلا طبضب يِنُع يذلا وه جاججحلا نا ىلا ةراشالا ردجتو
 رعانشلا زر لخاوأ م ملعلاو رعشلاب متها هنا امك  ةيناي رسلا نع تاكرحلا روص لقن
 - 1/119 زيزعلا دبع نبا رمع ةفيلخلل ًارعاش ذئدعب راص دقو « هل ًارعاش ءاجببهلا يودبلا

 .555 ص «.هخيرات يف (9)
 .550 ص ؛١ يتح بيليف ؛؟578 ص 5 يبرقعيلا خيرات (؟)
 157 نه رصم «. نادلبلا حوتف ؛ يرذالبلا نع ًالقن 38 ص 2١١ يتح بيليف (5)
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 نا امك . 27 يومالا رصعلا ىف رعشلا ثولاث لطخالاو قدزرفلاو ريرج ناكو ..(

 لاقف «ًاموي جاجحلا ىلع لخد هنا ليقو . صاخمل ا هيبط ينارصنلا قوذايت لعج جاجحلا

 5 ل ا

 . ")اهدعب هلكا ىلا دعي ملو نيطلاب جاجحلا
 ةاشغم ساحنلا نم ةعونصم ةبق 7١٠١ - 72١٠( لوالا ديلولا ةفيلخلا لقنو

 ل ل ل ا ا لل ا ل

 اهلّوحو قشمد يف نادمعملا انحوي سيدقلا ةيئاردتاك ىلع ىلوتسا هنا امك . سدقملا
 ديلولا ةفيلخلا دهع لبق ن نوملسملا ناكو . ملاعلا يف دجاسملا عورا نم َدَعُي دجسم ىلا

 . ةسدقملا ةعقبلا هذه ىف نييحيسملا نوكر اشي

 ناكر هدهزو هعررزب م1010 داي اجيو ريرغلا فيه نبا ريخ ةنيلقلا ترك نقو
 ثلاث قحب ربَتعُي وهو « ةفالخلا اولو نيذلا كلملا دبع ءانبا عبار (74 - 4١ ٠ ماشه
 . يبهذلا مهرصع ةمتاخو ةيمأ ينب ءافلخ نم ماظعلا ةساسلا

 ةغبصب يومالا دهعلا رخآ يف تغبطصا دق تناك ةيومالا ةفالخلا ةمصاع نا مغرو

 ثلاثلا نرقلا ىتح ةيحيسملا اهتغبص ىلع ةظفاحم ماع هجوب ايروس تلظ دقف « مالسالا

 اهعباط ىلع تر ظفاس لق ةماع ةيلبخلا قطاتلاو: ىرقلاو ةريغصلا ندللا نا املك + ةرجيفلل
 ىلا ةغللا يتايرس هبعذملا يئارصن نانبل لظو, هل و ل ل ع

 نونا راد رامقمالا لها نا :كيفت ةلدآ انيدل سلو ةليوط لايجأب يبرعلا حتفلا دعب ام

 مق ب ا ا ا

 لكوتملا يسابعلا ةفيلخلا دهع يف مث « 77١ - /117) زيزعلا دبع نبا رمع ةفيلخلا دهع
 . 811 < ريق

 ءافلخلا دهع يف - ًاضيا ةئباصلاو دوهيلاو ىراصنلا يا - باتكلا لها عتمت دقو
 يف مهاياضق تطبتراو . جارخلاو ةيزجلا مهتيدأت ءاقل ةيرحلا نم رفاو طسقب نييومالا
 قئبطت ملو . نيملاسملاب مهتاقالعب سمي امالا «نييحورلا مهئاسؤرب ةيندماو ةينيدلا رومالا

 اهيف يتلا كلتك « ةيئانثتسا تالاح ثودح عنمي مل اذهو . ةيمالسالا ةعيرشلا مهيلع

 هنال « ةيحيسملا ةيبرعلا ةليبقلا « بلغت ينب ميعز لتقب .٠ ١ - 73١5( ه) لوالا ديلولا رما

 نم قدزرفلاو ريرج نيرعاشلا نا نيح يف ( ةينميلا لئابقلا نبثو ينارصن يبلغت لطخالا نارك ذلاب ريدجلا نم (7)

 . نمرم ءادع ةيسيقلاو ةينميلا نيبو « ةيسيقلا لئابقلا

 ١55. ص 2١/85٠ توريب « ىناح اص بالا ةعبط ءلودلا رصتخم خيرات « يربعلا نبا ©9)



 هاياعر ىلع ةبعص ًادويق زيزعلا دبع نبا رمع ةفيلخلا ضرف دقو . ("0هالسالا قنتعي نا ىبا

 هّللادبع نبا دلاخ ىنتبا دقف . اليوط اهب لَمعُي مل نيناوقلا هذه نا الا . نييحيبسملا

 حنم هنا امك «اهيف دبعتت ؟'7ةين ةينارصنلا همآل ةسينك قارعلا ىلع ماشه لماع يرسقلا

 . مهل دباعملا ءانتبا قح دوهيلاو ىراصنلا

 يومآالا دهعلا يف مولعلا. ”

 اذه يفف . ا دادعتساو ةيركف ةناضح رصع ناك يومالا دهعلا نا ليق

 +) يلْؤّدلا دّوسألا وبا وهو يارجل وكما مكاو لو رسللا فروت ءديعلا
 ةينيد تاكرح ترهظو . خيراتلا نيودتب اوأدب ضيا رصعلا اذه يفو . 20

  ةينيدلا هتدحو ناك را تعزعزف « مالسالاب تثبع نا تمتع ام ةريثك ةيفسلف

 . ةيردقلاو ةلزتعملاك

 تيلي افلام رخسغلا اذنه يف. مورلا ةقطقم يفااوزرب نيذلا نييخيسملا رهشا نمو
 دهعو#لعا ةيلاكا ناويد ريكو نوجرس نب روصنم ديفح (144 - 11/5) يقشمدلا
 ديزي ميدن هبابش يف ناك و . ناسللا يمارا ناك و « قشمد ىف انحوي دلُو . . . ةيواعم

 ةرادالا مامز مالتسا يف هدجو هباء قلع ينل 7" )٠ كلملا دبع نب يناثلا

 ىلا فرصناو ةرادالا لزتعا مث « ماشه ةفالخ ىتح اهيلع ًافرشم لزي ملو ( ةيلاملا

 . هتافو ىتح نسدقملا تيب نم برقلاب اباس سيدقلا ريد يف ماقاو ,دهزلا ةايح

 , ةيرشبلا ةدارالا ةيرحو حيسملا ةيهولا عوضوم يف ملسم عم ةرواحم انحوي بتكو

 عم مهتالادج يف نييحيسملا داشرال اباتك أضيأ عضوو . ةيحيسملا نع عافد ةباثمب يهو

 . ةفيلخلا ةرضح ىف لئاسملا هذه نم ريثك ىف ثحاب هسفن انحوي نا امبرو . نيملسملا

 هذه رخافم نم ةرخفمو ةيقرشلا مورلا ةسينك يف ماق ريبك يتوهال رخآ ربتعي وهو
 جوضنلا نم هب فصتا امل كلذو « ةيومالا ةفالخلا لظ يف ترهدزا يتلا ةسينكلا

 هتاباتكب دّههم دقو . 2' ”لدجلا يف عراب بتاكو بيطخو ىتوهالو مثر مك ةردقملاو

 .59 ص ٠١. يناغألا (8)
 17 ا ةرهاقلا « ءازجا 8 « نامزلا ءانبا ءابنأو نايعالا تايفو ع ناكلخ نبا (9)

 ابا نا اننظ يف بلاغلا» : ١١ ص ع« ةرهاقلا .» ط ,يبرعلا بدألا هباتك يف ٠ 0 || نأ ولو 2 ٠(

 لصتا وا ةينايرسلاب ملأ هنا نظن امناو « هئاشناو هسفن تاذ نم طاقنلاو وحنلا وحنلا عضي مل يلؤدلا دوسالا

 . (عضو ام عضو ىلع كلذ هدعاسف « اهرابحاو اهتسواسقب
 )١١( دومع 29: ةينانويلا ايجولورتابلا «نيم : يف هتايح علاط 479 - 489.
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 هباتك اهنم « ةيبرعلا ىلا هتافلؤم ضعب مجرُتو . ابروا يف توهاللاو ةفسلفلا ميلعت ةأشد .

 تانوقيالا وا «(روصلا يمطحم» ةعدب مواق انحوي نا امك .(ةفرعملا لهنم»

 . اقحال اهنع ملكتنس يتلا (تسالك و نوكيا)

 يف ةماهلا فئاظولا نم « كلملا دبع مايا دعب « ملعملا وا بّدؤملا ةفيظو تناكو
 كلذ يف بطلا يف رهتشاو . كاسل ىلا ا ا رس اا طاللبلا
 .ًاقباس امهركذ درو امك « جاجحلا بيبط قوذايتو 5)ةيواعم بيبط لاّثأ نبا دهعلا

 نبا ناورم مايا يف « هيوجرسام يرصبلا يدوهيلا بيبطلا ىلوت دقو . نييحيسم اناكو
 لها نم سق ةينانويلا ةغللاب لصالا يف هعضو دق ناك ينايرس «شاثك» ةمجرت « مكحلا
 لوا اذهو . ةيبرعلا ىلا ةينايرسلا نم هيوجرسام هلقنف . ؟'"”نورها ىعدُي ةيردنكسالا
 . ةيبرعلا ةغللاب ىملع ىبط باتك

 يطنزيبلا يروسلا زارطلا نم هقبس امب ايروس يف رأت دقف « يمالسالا ءانبلا نف اما

 يطنزيبلا - يروطسنلا نيزارطلاب رثأت قارعلا يفو « ةينامورلا هلوصاو يحيسملا
 ْ ْ الو

 انعنوي سيدتقلا ةيفاردتاك اني 78. ا يهزب لوألا ديلولا داعأ ”قيكمد فو
 يف ةدابعلا يف نييحيسملا عم اوكرتشا نيملسملا نا ليقو.. دجسم ىلا اهلّؤحو نادمعملا
 + ةماعب ديجسم ىلا اهتم راش لحل ب نيعبرت ىربكلا اهضديك تديصت دقق :ضيح
 1 4 ةةيييتك رعألا رطشلا للا

 جرب لكش وه صاخ لكش اهل ذحتأ دقو « ةنذكم هيف تماق دلب لوا ايروس تناكو
 يف ةنذكملا نا نوخرؤملا ركذو . لكشلا عّبرم ناكو « هالت يذلا ةسينكلا جرب وا ةسارحلا

 ,ادعرب سيدتلا ةيهكل اجرب تناك قشمد يف يومالا عماجا

 فالتخاب فلتخمت تناك ةنسحلا ةلماعم او حماستلا بيلاسا نا « لوقلا ىراصقو
 نيبو « ةهج نم ةمذلا لهاو نيملسملا نيب ةيراجلا ةيسايسلا عاضوالاو روصعلاو ءافلخلا

 ناكو . ىرخا ةهج نم « ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا اميسالو « ةرواجملا لودلاو نيملسملا

 نم تارتف هللختت « وهللاو فرتلا دهع لب « ؛ خذبلاو ةمظعلا دهع ةماع نييومالا دهع

 ام اذهو . نيدلا ىلع ةيولوألا ةيجراخلا رهاظملا نويومالا ىطعأ دقف . ينيدلا تّمزتلا

 اقلاع با هال توريب « ءابطالا تاقبط يف ءابنالا نويع « ةعبيصأ يبأ نبا(9١١)

 ١5. ص «لودلا رصتخم خيرات « يربعلا ن نبا(١5١)

 ؛ توريب « ضرالا ةروص باتك «لقوح نبا ؛١5 ص ١9451١., رصم . كلامملاو كلاسملا ءيرخطصالا(١:)

 . ١١5 ص 2.١9.09 نديل 5 ط «ميلاقالا ةفرعم يف ميساقتلا نسحا « يسدقملا ؛7١١ ص ء« 8
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 فعضلا هيف بد يذلا مهمكحب ةحاطالا نولواحيو مهنم لوزغمشي نيملسملا لعج

 . . . نيريخالا ءافلخلا دهع يف داسفلاو لالحنالاو
 . . ةيسابعلا ةفالخلل عضوملا يلخيل 275 ٠ ةنس مهدهع ىهتنا اذكهو
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 نماثلا لصفلا

 يومالا دهعلا يف قرشملا ةسينك

 )55٠-58:6( لوالا سيك رويك قيلئاجخلا . ١

 ةفيحصض (')ًابيلص.هل ضصخي .«ارباغ ارك ذ قيلئاخلا اذه ©0يراه ركذي امني
 ليصافتب اندّوزيف ©7يجرملا اموت اما . هتايح ثادحا مها يوريو هفصي اهيف ةلماك
 . قيلثاجلا اذه ةايح نع ةقيقد

 ىلع ةعقاولا يرفك ةدلب يف عباسلا نرقلا نم لوالا عبرلا يف رونلا سيك رويك رصبا
 رام هسسؤم ةافو دعب يباع ثيب ريد لخد . كوكرك يقرش يبونج مك ٠٠١ وحن
 ملو . بايدحل ًانارطم ناك امنيح يبايدحلا بايعوشياب قحتلا مث . يموشاللا بوقعي
 كريرطبلا ةافو لبقو . بايدحل اطيلوفارطم هناكم سيكر ويك ماقا ًاقيلثاج اذه راص
 اذهب نارخا ناصخش كانه ناكو . هايج يق ريك ماقي ناب ىصوا « بايعوشي

 طيلوفارطم سيك ر ويكو نيبيصن طيلوفارطم سيك رويك : ةقلثجلا يف هاسفان مسالا
 حلاصي نأ .: قيمعلا هعضاوتب « نيدخلا كريرطبلا سيك ويك 50 ناشيم تارف

 ىلا بهذف . قرشملا ةسينك يف ًاقاقشنا اثدحي نا اكشوا نيذللا نيطيلوفارطملا نيذه

 ريدوا)» يلاح ثيب ريد سيئر يوهادوخ نابرلاب ناعتساو . اهنارطم حلاصو نيبيصن
 هّجو مث .اضيا ناشيم تارف طيلوفارطم ةحلاصمل « ةريح لا ةقطنم يف عقاولا (نيطلا

 .57 ص .لدجملا )١(

 .ه7 ص .لدجما )١(
 .8 - ا/ل5 ص .ءاسؤرلا باتك (9)
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 ناك ذا « ةبرطضملا (رطق) ييارطق ثيب ةقطنم ىلا ماظنلا ةداعا ىلا همامتها كريرطبلا

 لزنف . سراف ةقطنم يف ريشدراور يسرك ىلع ةعاطلا اصع اوقش دق كانه نونمؤملا

 كلت ىلا مالسلا ةداعا نم نكمتو « ؟؟”نيريد ةريزج لخدو كانه ىلا سيكر ويك
 ناهريطلاو نيريد ةفقاساو طيلوفارطملا ٌمض ًاعمجم 717 ةنس كانه دقعو . ةقطنملا

 ءابالا ريس مظني نا عوشينانع ىلا بلط يذلا وهو . *”طخلاو رجهو نيينوزاملاو
 ةريحلا يف 578٠١ ةنس قيلثاجلا اذه يفوتو . «ءابالا سودرف» هامسا باتك ىف نابهرلاو

 ةحبستلا نيبيصن نارطم سيكر ويك عضو « هدهع يفو . قيلثاجلا ابآ رام بناجب نفُدو
 ناكو . 0'2(كمحارمل دجملا» اهعلطمو « قرشملا ةسينك يف ةلوادتم لازت ام يتلا ةعيدبلا

 اهيا» اهعلطم يتلا ثوعابلا نينثا (ةادانم ) ثوزوراك عضو دق هسفن سيك رويك قيلثاجلا

 . 20(. . . لزالا ذنم دوجوملا هلالا

 ةديدع فيلات عضو يذلا ورم نارطم ايليا نيبو قيلثاجلا دهع يف رهتشاو
 . خيراتلا يف ًاسيفن أباتك اميسالو « نيدهعلا رافسا فلتخم يف ًاحورشو

 ةعضبو نيتنس ىوس هتسائر ةدم مدت مل يذلا اترمرب انحوي قيلثاجلا هفلخو

 . . نيتنسلا ىلع ديزت ةدم يكريرطبلا يسركلا رغش مث . ””رهشا

 -7٠١١( 585) (جرعالا) لوالا عوشينانح قيلثاجلا .؟

 .5/8  ةنس وحن يف ًاقيلئاج بخُشناو . عباسلا نرقلا نم لوالا فصنلا يف دلو
 «ةرصبلا نارطم بايعوشيا هأوان دقف . هتسائر لاوط ةريثك دئادشل ضدعت هنكلو
 عوشينانح حلاصل اهنع ىّلختلا ىلا رطضا هنكلو « ةدم ةيكر يرطبلا بصتغاو
 ببس دقف « صربالاب ىمسملا نيبيصن نارطم ينسادلا انحوي اما . يعرشلا كريرطبلا

 ء5 21555 توريب « (ءازجا ه) نادلبلا مجعم) (نيراد» يومحلا توقاي اهيمسيو « نيرحبلا ةريزج دنع عقت (؟)
 .(552© ص

 وهو نوزام ناكس مه نوينوزاملاو - 4/٠١ ص ةمجرتلاو ,155--6ه ص .ةيقرشلا عم اا علاط (5)

 يف ةسيئرلا ةنيدملا تناكف (رجه» اما . اهندم مها راحص تناكو « نامُع ةقطنم ىلع قلطُي ناك يسراف مسا
 نم يبرغلا لحاسلا ىلع عقت تناكف « ةيمار آلاب حاطح» ىمستو (طخلا» ١ اما . ةقطنملا نابزرم ةماقا رقمو نيرحبلا

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف فيطقلا نم برقلابو ءاسحالا مويلا ىعدت يتلا ةقطنملا يف يبرعلا جيلخلا
 .,موا/ - مو+ ص ,* ةينادلكلا ةرذوحلا عجار (5)
 ١185. - ١م صوعى١ هسفن عضوملا (0)

 .هر١ - هال ص «ابيلص ؛"7” ص «يرام (8)

/ ٠ 



 . هضوع صربالا انحوي ةماقاو عوشينانح ةلاقاب ةفوكلا يف ميقملا رشب هنبا ىلا أموا يذلا

 ضعب ىلا زعوأف « عوشينانح نم صلختلا دارا لب ؛ ,دحلا اذه دنع انحوي فقي ملو

 . هفتح ىقليل ةيدوالا دحا يف هحرطو لابجلا دحا ىلا هب باهذلاو هفاطتخا ىف هناوعا

 ةيانع نا الا . هيقاس ىدحا ترسكناو همسج مشهتو « تومي نا عوشينانح كشواو
 جرعي راص هنكلو . هتحص داعتسا نا ىلا هب اومتهاو « ةاعرلا ٌضعب هآرف « هتكر ادت هللا

 كابه نمو, "نانو رود نلا لوصولا نم كفو . ةثدايللا قللت ءارج نة داب لاوط

 يفي نا عطتسي ملف « صربالا انحوي هسفانم اما . قرشملا ةسينك يف رومالا ةفد ريدي ذخا

 يفوت نا ىلا رخا ىلا عضوم نم برهلا ىلا رطضاو «نيمك احلل لاومالا نم هدعو ام
 عرشو « ةسينكلل ديحولا كريرطبلا عوشينانح لظ اذكهو . رهشا ةعضبو ةنس دعب
 « ينسادلا انحوي فرصت ءارج نم بارطضالاو عدصلا نم اهباصا ام حلصي

 ةدوعلا عطتسي ملو . هتاذ ريدلا يف ةينملا هتفاو نا ىلا ءاهنوؤش ميظنت ىلع ّفكعو

 يف ابيلص لوقيو . ةقطنملا كلت ىلع رطيسي ناك يذلا جاجحلا نم افوخ نئادملا ىلا

 نمو . جاسلا بشخ نم توبات يف هذسج لعجو « هب نفُدو حانتسا هنا) : 2' '””لدجملا

 رار هس رار دو كربلا و ل ل تالا ع يي

 ةلمج عم اننيعأب هاندهاشو « لصوملا ةنيدم لها رثكا هتيؤر ىلا ردابو « مئان هنأك روطنم

 يف كلشي نمو . حابم هل كلذف هنم كر ابتيو هاري نا دصقي نم لك نآلا ىلاو « نيرضاحلا

 ةافر ١145 ةئس ةيانبلا يف تدجُو دقل عقاولا يفو . «قّدصيو رصبي ضميلف « كلذ

 راصو « (سنويوا) نانوي يبنلا ىلا ةدئاع ذئدنع تربتعاو « عوشينانح كريرطبلا

 , 2' "سنوي ىبنلا دقرمب ةمث نم فرعي دجسملا

 نا ملعن امنا . هريد سيسأت خيرات نع الو هنع ًائيش فرعن ال نانوي ىعدي بهار ىلا ريدلا اذه سيسأت ىزعي (9)

 ةنس يبرعلا حتفلا دعب لصوملا ةنيدم تنّوكت نا ىلا 55٠ ةنس ذنم ىونين ةيفقسا يسرك زكرم ناك ريدلا

 .91737 ةنس يف وه نانوي ريدل درو ركذ رخاو 50٠. ةنس وحن يف اهيلا يفقسالا يسركلا لقتناف «7
 اياقب تلمش ريدلا اذهل رواجملا دجسملل 14.5 ةنس ةلودلا رصن تنب ةليمج اهترجا يتلا تاعيسوتلا نا رهظيو

 . (ه ةيشاح ه” ص « ةيبرعلا ةمجرتلا يف ءاسؤرلا باتك علاط ) هملاعم تلازف ضيا ريدلا

 5١0. ص .لدجملا(06)
 )١١1( ص .ءاسؤرلا باتك ؛*.١ - ؟959 ص .ةيمارالا ةغللا بدا انباتك « عوشينانح نع ؛ علاط  4١ةيشاح ١

 ه/ ص «ابيلص ؛55 -77 ص « يرام ؛ه ةيشاحو «.ه7” صو - ٠ .؟ يسنكلا خيراتلا « يربعلا نبا
 ١ 94"١؛ روثاو ودلك ءريش يدا ١. نادلبلا مجعم « يومحلا توقاي ؛7 ةيشاحو 7937 ص ١ ص

  47خلا «ه . .

 ١م/



 عباسلا نرقلا باتك زربا . “

 :ه راو مول ا

 ازيلال ب رطعسدرلا لعد ريتا عصر دعب هكر" عرين ىلع ًاققسا هيفا تب

 ىتح ةباتكلاو سردلاو ا ا سا ناو
 هي ا راتب زطفو“ كسنلا يف اميسال « ةديدع عيضاوم يف بتك .. افو

 اي كا نوار اكل يف ةلاقم 18 نفاضعي ةيلابغرلا ويرط يف © "اياك

 . ةيكسنو ةيحور نوؤش يف
 حرس وهو ؛ (نويلوكس» هامسا يذلا هياتكب زهجسإ يذلا ينوكرب سروؤدويت -

 وا :يلبات يطع ةيكلم تاذاشزاو اهسنك ايران تو نيستواجل

 ب اانا د جسما و وطعن اك ةعشو ياك ايكرت يف يدوجج لبج حيفس يف غقاول

 بر اي كايا» ةالص بسنت هيلاو . ")اهتم اعبي: انكنم عبط . ىتُس عيضاوم يفو

 ايلك ارارش» اهعلطم « داليملا ديعل ح حبصلا ةالصل ناتلاقمو (آر اموخال) ) . . لكلا

 4130| هيارف هيت تلا تايسابلل رخا:تاولصاو 0*3 :

 6-5 وب ا وير ل عل يي

 تاداشراو هدا رادع نب ةيدنكلا "ىقيسوملاو ناحلالاب ةصاخ ا
 ع نيناعسلا دايعا يف نايبصلا اهلوقي ةيدجبالا فرحألا ددعب اماجرت 5 1 و ةريثك

 ا

 ىرخ ا نك ا 7

 )١١( ةئس ؛« سيراب ١9٠589,

 نيدلجمب نويلوكس باتك ريش يدا نارطملا رشن دقو .".5 - 50 ص ةيمارآلا ةغللا بدأ هنع علاط )١7(
 ,.١أ١5 15 - ٠ ةنس سيراب يف

 ,هيمروأ يف عبط يذلا تاتفلا باتك رشنو ١ - ١7١. ص ١9٠60/8, لصوملا ١« ةينايرسلا رداصملا )١14(
 . ميدقلا دهعلا يف حيسملا نع تءاج يتلا زومرلاب صاخلا لصفلا 5.075 - 5550 ص ؛ 4
 ,مماب - "ع4 ص ١« ةينادلكلا ةرذوحلا )١5(

 )١5( روثاو ودلك ءريش يدا عجار  2١ص ١98 - ١04,.

 )١0( ص .ءاسؤرلا باتك « يجرملا اموت علاط ١١٠ - .١83.,

 م5



 تاطوطخم ىدحا يف ةظوفحم تناك هتاباتك نم ًاضعب نا ريش يدا لوقيو . ةريثك
 "ف ةينادلكلا درعس ةبتكم

 (4”7 - ا/١ ؛4) اخز ابيلص قيلثاجلا .

 ةجيتن كلذو « مهل ديدج قيلثاج ةماقا نم ةفقاسالا عنم دق ناك جاجحلا نا ودبي

 ةسينك تلظ دقف اذل . صربالا انحوي ببسب ةسينكلا يف ترج يتلا تابغاشملاو نتفلل

 تي ا 7١5. ةنس جاجحلا ةافو ىلا سيئر نودب قرشملا

 هماقا مث « نئادملا يف ملعلا ىقلتو « ناهريطلا ةعطاقم نم اخز ابيلص ناكو . كر يرطب

 . كانه نم هدرط نم نكمت صربالا انحوي نكل . .رابنالا ىلع ًافقسا لوالا عوشينانح

 يلوتو جاجحلا توم ىدلو . لصوملاو بايدحل ًانارطم ميقا مث « نيبيصن ىلا بهذف

 ميقأف ؛ احخز ابيلص رايتخا متو . ةسينكلل كريرطب ةماقاب حمس « هبصنم ليقع نب ديزي

 ىلع هزواجت ببسب فرجعتلاو عشجلاب يجرملا اموت هفصي امنيبو . نئادملا يف ًاقيلئاج
 هفصي « 2" "”ريدلا ةبتكم يف ناك سيفن ليجنا ىلع هئاليتساو يباع ثيب ريد قوقح
 ىلا برست ام حالصاب متها دقف . ةيسنكلا نوؤشلا يف ةرادالا نسحو مزحلاب نايلدجم ا

 ريغ ةفقاسالا طقساو « صربالا انحوي دهع يف كابترالاو ىضوفلا نم ةسينكلا

 هدو تيار دبع هيفا نمل اي مهضوع نيرخأ نّييعو « نييعرشلا

 دلقت « هللا همحر زيزعلا دبع نبا رمع توم دعب» : 2" '”يرام لوقيو . دنقرمسو
 0 , مهمركاو هتمدخ ىلا ىراصنلا ٌدرو « كلملا دبع نبا ديزي ةفالخلا

 ردك هب رفظو ةملسم هاخا هيلا ذفناو « ةفالخلا ىعّداو « ةرصبلاب بلهملا نب

 000 ا ل ا -الئاق فيضي

 ةافو نا لوقلا انل حيتي ام اذهو . (757 - ا” 5) (كلملا دبع نبا ماشه ةفالخلا

 يدا رس سحب حضر .77 5 ةنس ديعُب تناك كريرطبلا

 اهميظنتو سرادملا رد راما هدوهجو يميلعتلا هطاشن ًافنآ روكذملا يتليبجلا

 ةيقيسوملا اهتبوذع ىلاو اهقنور ىلا ةينيدلا بترلا ةداعاو

 )١1( ص , ةيمارألا ةغللا بدا؛٠ ص «هنيع عضوملا ١5١5.

 )١19( 98ه ص «هنيع عضوملا - 5

  )009ص «2لدجملا 550.

 ا



 (74 ٠١ - ا/١ ") نويثف قيلئاجلا . ه

 نيعلطم انسل بابسأل نينس تس ىلع ديزت ةدم ًارغاش يكريرطبلا يسركلا لظ
 ماقا دق اخز ابيلص كريرطبلا ناكو . ةلوهسب نويثف باختنا رجي ملو . ةيافكب اهيلع

 عمتجا املو . . . ةلضافلا هتريسل نوخرؤملا دهشيو . ناهريطلا ىلع افقسا نويثف

 فقسا قرزالا انحويو ركشك فقسا ابأ مهنيب نم ناكو « باختنالل ةفقاسالا

 هايج ف ركشك فقسا ابا ىلا ةسائرلا ميلست يف هتبغر قرزالا انحوي رهظا « ةريحلا

 ةيضقلا عفر ىلا تدا تاموصخ تأشنو . ةديدشلا هتضراعم ىدبا يريحلا حيسملادبع

 اك ريرطب نويثف ةماقاب ةفيلخلا رمأف . هسفن (ماشه) ةفيلخلا ىلا ىتحو نييندملا ماكحلا ىلا

 هللا سّدق لاملل ًابحم نكي مل هنا» : ابيلص هنع لوقيو ١, ةنس قرشملا ةسينكل

 ناك ام ددج هنا ًاضيا لوقيو . 2" 0ةعيبلا ءاسؤر يف ةّلخ مركا اهناف « ةرهاطلا هحور
 لوقيو . نييحيسملا نع دوذلا يف دهتجاو « هب هبشلا ريثك ناك هناو « لوالا ابارام هلمع

 قيلثاجلا دصقيو سنجلا ةيمور هماو قارعلا دلقتي يرسقلا هللادبع نب دلاخ ناك ) : يرام

 هيلع علخيو يسرك ىلع هسلجي ةفوكلاب هيلا لخد اذا نويثف ناكو . هما

 بتك و « نيادملاب ج جارخلا نع هيدؤي ريسي ءيش ىلع هقفاوو « اعدلا هلأسيو نانحلا بلطيو

 عيبلا ةرامع يف ةفقاسالا هب هبشتف . هتنايصب هتفيلخ قراط ىلا مدقتو ًاباتك هل

 2 9[تاالوكسالاو

 : مهنم « نويثف دهع يف اوشاع نيذلا ءاملعلاو نيسيدقلا نم ًاددع ابيلص ركذيو

 ع« طساو ريد بحاص عوشيربسو « ةثيدحلا فقسا انحويو «رابنالا فقسا سلوب

 اهب ملاعلا جيزاوبلا فقسا انحويو «ءايميكلاب ملاعلا نارح فقسا سويروغيرغو
 : ... انضيا

 . نئادملا ىف نفدو /14 ٠ ةنس نويثف قيلثاجلا يفوتو

 (0ه١ - )41١/ يناثلا ابا قيلئاجلا .5

 ةدار اللا ود) (هنايوص حيرب) ىعديو . يومالا دهعلا يف شاع قى ةيلئاج رخآ وه

 ةسردم يف ملعلا ىقلتو « عباسلا نرقلا فصتنم وحن يف ركشك يف دلو . (ةحلاصلا

 ةعلاطملاو سردلا ىلع ًافكاع ةليوط ةدم لظ ثيح ركشكل ًافقسا ميقا مث . نئادملا

 )١١( ص .لدجخملا يف ابيلص 5١.

 )١1١( ص «2لدجملا يف ىرام 55.

 م:



 ةرادا ابأ ىلوت « نويثف قيلثاجلا تومب يكريرطبلا يسركلا رغش نيحو . بتكلا ريسفتو
 . ديدج كريرطب باختتنال ءابالا عمتجا نا ىلا «هبصنم مكحب ةسينكلا نوؤش

 تمس ابا نك نالاا روباسيدنج نارطم نيبو هنيب نينمؤملاو ءايالا ءارآ تمسقناو

 . نئادملا يف 74١ ةنس ًاكر يرطب ميقأو بخُشناف «ًاريخا
 لضفو «اهناكس فرصت ءوسل ا ا لا

 قارعلا دلقتي رمع نب فسوي ناك» : يرام لوقيو . ركشك يف طساو ريد يف ةماقالا
 , ةفوكلا دصقف . هئاقل دعب الا نيادملاب ميقي نا ابآ رام هركف « ىراصنلل ًاضغاب ناكو

 أبا كرت. . 2" '70اهيف هباوخ نسحتتسا ءايشا نعو هبابسا نعهلاسو هي بجع اذه هآر املف
 وه اما . يباوزلا فقسا سليمو « ناهريطلا فقسا تسودهاش « هيذيملت نئادملا ىف

 هتماسر روضح نم نكمتي مل يذلا قرزالا انحوي ىقتلا ثيح ةريحلا ىلا هجوتف
 لاوخ| نا الا, ركشك" ىلا داع كانه نهو . رمعلاو ةحضلا تابسال ةيكريرظبلا

 :ةسراللاوب ةيييقكلا لاومأب ىطعبلا كيكساو «اهسينر نايكي توام طكاذلملا ةيمينك
 ةعاطلاب هايا نيدعاو « هيسرك ىلا دوعيل ابآ رام فاطعتسا ىلا نونمؤملا رطضا ىتح

 دهعلا علطم يف 75١ ةنس يفوت ثيح نئادملا ىلا داعف . فرصتلا نسحو

 ملعلا نم رفاو ظح ىلع ناك ابا نا لاقّيو . نينس ١١١ وحن رمعلا نم هلو « يسابعلا

 . ةريغلاو ةحاصفلاو

 )١( هنيع عضوملا .
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 عساتلا لصفلا

 ةيبرغلا ةقطنملا ىف ةيقرشلا سئانكلا

 تانوقيالا ةيضفق ١.

 يضتقي ًاموسرم --١١15( ) يناثلا ديزي يومالا ةفيلخلا ردصا 277 ةنس يف

 يمني هايقلل امانا لسراو « كويبلا نم حي ا ال مر سلا

 هنا ةفيلخلا اذه نظ امبرو . ةيبرغلا ةقطنملا يف اميسالو , ةكلمملا ءاجرا يف اذه مدهلا

 ىلع لب « روصلا ىلع صني مل نآرقلا نا عم . نآرقلا حور يشاميو هللا يضري اذه هلمعب
 ىلا تعد يتلا يه برعلا لوسر توم دعب ةدراولا ديلاقتلاو (ثيدحلا» امنا . مانصالا

 «نييومالا ءافلخلا روصق نّيزت تناك ةيح تانئاك روص ناف . لاكشالاو روصلا ةلازا

 يقرش عقاولاو "8١ه و ا/١ 7 ةنس نيب ام ىلا هدهع دوعي يذلا (ةرمع ريصق»"الثم اهنم

 - 1486) كلملا دبع دهع ىتحو . 7'2ةيلامشلا تيملا رحبلا ةفض ىلع ندرالا رهن
 ضيرحتبو . روطاربمالا ةروص ةلماحلا نييطنزيبلا دوقن نويومالا ءافلخلا ىنبت

 ىف كلذو « ةينآرق تايآ لب ًأروص لمحت ال دوقن كسب ةفيلخلا اذه ماق « نيدلا ءاملع نم
 كانهو . ريواصتلا نع نيملسملا برعلا داعتبا ىقري دهعلا اذه ىلاف . 22592 ةنس وحن
 يف يومالا عماجلا يف ١ 47/7 ةنس اهيلع رثُع يتلا ءاسفيسفلا يهو « لوقلا اذه ديؤي ام
 عم ةيعيبط رظانم لْثمت يهو 7١5( - ١٠7ه ) ديلولا ةفيلخلا دهع يف ترجنأ دقل . قشمد

 )١( توريب ؛4 ط (ج ؟١) (لوطملا) برعلا خيرات , يتح بياليف ١ 1١955(اص 5898.
  (9ص «؟ ,وباش ةعبط « ينايرسلا ليئاخيم خيرات 7 .
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 انئاك لثمي اهيف مسر ال نكلو « ةيراجلا هايملا اهللختتو راجشالا اهب طيحت ةعئار تايانب

 ضعب ذنم اذفان ناك ام ةيحيسملا سئانكلا ىلع مّمعي نا دارا ًاديزي نا رهظيو : ًايح

 يف ةيحبيسملا طاسو الا ىالل سيل ؛ ع« عساو ىدص هموسرمل ناكو . نيملسملا دنع تقولا

 ةلمح تأشنف . ضيا اهسفن ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا بلق يف لب « بسح ةيروسلا دالبلا

 تمادو ةيبرغلا ةسينكلا تّمع ةريبك ىضوف ىلا تدا تانوقيالاو روصلا دض ةيتاع
 . (تسالكو نوكيا) تانوقيالا يبراحم وا روصلا يمطحم ةكرح اهنا : ًاليوط ًانامز

 ؛ ةيقرشلا سئانكلا تايكريرطب يف ىضوفلا نم ءيش ىلا يبرعلا حتفلا ىدا دقل
 نم نويزيفونملا ةفقاسالا رهظف . ةيكلملاو اهنم (ةينوديقلخلا ) ةيسكذوثرالا اميسالو

 تناك ىتلا ةديدجلا ةطلسلا مهمعدت ءايروسو نيرهنلا نيب ام ىفو رصم ىف ديدج

 ايكاطنا ةيكر يرطب . "

 ثيح ةينيطنطسقلا ىلا نويكاطنالا نويكلملا ةكراطبلا أجتلا « ايروس حتف رثا ىلع
 ةدم الخ ام « يلصاللا مهزكرم ىلا لوصولا اوعيطتسي نا نود «/ 0 ١

 ةئشأ“ لال ٠ ةنس نم ًارغاش حبصا يكاطنالا يكلملا يسركلا نا دكؤ ملا نمو . ةزيج

 . ايكاطنا ىف ةيسنكلا نوؤشلا ةرادا ىلع فرشي يذلا وه روص نارطم ناكو 91
 اوحنم نيذلا برعلا نيحافلا ةيار تحن اووضنا دقف « نويزيفونملا ةكراطبلا اما

 نا الا . القتسم ايتاذ اميظنت « ىرخالا ةيحيسملا تاعامجلا رئاس لثم ؛ مهتسينك

 ةريدا يف اوشاع لب ءايكاطنا يف ةماقالا نم اونكمتي مل مهسفنا ةكراطبلا ءالؤه

 ملك - 5 ) ايليا كريرطبلا لصح اذاو . . . . ةيطلمو «ركب رايد ىف « ةديعب

 . ”اهيف ةماقالاب حامسلا ىلع لصحي مل هناف « اي الطنإ ىف ةسينكت داعي خامتبلا ىلع
 موسرم دعبف . ةديازتملا بئارضلا ةأطو نم ًاريثك نوناعي اوذخا نييحيسملا ناالا

 (7ل6١ - ا/ل.ه) لوالا ديلولا ةسايس تءاج ؛(/.ه - 586ه) كلملادبع

 ىف نادمعملا انخوي رام ةسينك ىلع ىلوتسا ةفيلخلا اذه نا ًاقباس انلقو . ؟*”ةمراصلا

 .59/ 2١ يسنكلا خيراتلا « يربعلا نبا ()
 -سيراب «ناجيب ةعبط « ينايرسلا خيراتلا «يربعلا نبا ؛ 487 - 48١ ص ١« ينايرسلا ليئاخيم خيرات (؟)

// 



 00 0 تي

 ل - 0 يناثلا رممع نا ًالثم ىرف . 0_0
 ل ا و ا م يم

 يف مهتالقنت يف رفس زاوج زاربا مهيلع ضرف ذأ: ؛ نييكلملا دض اميسالو « ىراصنلا دض

 ةيحيسملا تا رخل لابس بع ياحي يس ا سف

 77 4) ماشه ةفيلخلا ىدل ةوظح لاني نا ىلا 4” ةنس لصوت ًايكلم ًابهار نا الا
 ٠ 4) يناثلا ديلو ةفيلخلا نكلو . يناثلا نافيطسا مساب اكر يرطب بخَتنُي ناو (7 17 -
 يناثلا ناورم ريخالا يومالا ةفيلخلا ناف اذه عمو 3 7ةواسقب هلماعف داع 00 -

 يف ًاغئاص لبق نم ناك ٌنهاك أاكر يرطب بَحَئنُي ناب 45 ةنس حمس )144-0٠(

 . "”ًايمسر ًاموسرم هحنمو « ةربنق نب ستك اليفويت وهو «اهرلا

 ةينوواملا ةسينكلا» 4

 ةعامج ةيسك ذوثرالا ىلا ٌمِضي نا روكذملا ستكاليفويت يكلملا كريرطبلا لواح

 ناف . حلفي مل هنكلو « ةيليثونملا ةعدبب ةكسمتم تناك يتلا ةيسايسلاو ةينيدلا ةنراوملا
 بورحلا ىلع اوسرمت دقو « ةدرملا لاثم ىلع ؛« لابجلا يف ًانصحم ًابعش اوناك ةنراوملا

 ةنراوملا ناكو . يتاذلا مهمكح مارتحا ىلا نيحتافلا برعلا اورطضا ىتح « تامواقملاو
 يصاعلا رهن نم ىنميلا مضلع تارا نورام ثيب ريد لوح نيفتلم

 اذه 0 010 رل ٠ ىقوتلا ثورام حيرض نم برقلاب + (تنوروا)

 ا . سداسلا نرقلا ىف نييزيفونملا دض ةدشب اوحفاك دق ةيسك ذوثرالاب

 بهذملا ىلا اومضنا مهنا الا .057 ةنس سماخلا ينوكسملا عمجملا يف اهولثمم

 بلغت يب وم ل ا - لتقب ةفيلخلا اذه رما دقف ١59. ص ؛«
 . . يحيسملا ا ) لماش» لتقو « مالسالا قانتعا ىلع ةيزيفونملا

 0 توب سات ىتحو ( 689ه ص 5 0-0 ليئاخعيم خيرات ١:2

 . مالسألا د م ظعولاب انها 0 00 ةارطم
 .هدهأ ص 5 يناي رسلا ليئاخيم خيرات 9©©]
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 روطاربمالا اهب ماق ةرايز رثا ىلع كلذو « نانبل ناكس نيب هورشنو هل اوسمحتو يليثونملا
 ريدلا لوح اولكش « يبرعلا حتفلا دعب « نيينانبللا ناف ةمث نمو . مهريدل لقره يطنزيبلا

 اوضفر ةفقاساو كريرطب ةراداب « دحاو نأ يف ةيسايس - ةينيد ةعامج همسا اونبت يذلا

 ٌمِضنا امنيح « كلذ دعب . ةعدبلا كلت نع مهتداعا ىلا ةيمارلا ستكاليفويت ةلواحم

 ىلا طق تّمضنا دق مهتسينك نوكت نا اوركنا « ةيسكذوثرالا ةقيقحلا ىلا ةنراوملا

 « نييك اطنالا مورلا ةكراطبل نييعرشلا ءافلخلا اوناك مهتك راطب نا اوعذاو ع عدبلا

 ةئسانم :ايكاطنال .ًايكلم اكر يرطب ناك هنا اولاق «.نورام انحوي ىعدي صخش ةطساوب

 ىخيراتلاو ىملعلا دقنلا ماما تبثت ال تاءاعّدالا هذه نا الا ةنس ىلا 5

 . نيصرلا

 ميلشروا ةيكريرطب .ه

 اومرتحا نيذلا لئاوالا نويومالا ءافلخلا اهاتبت يتلا حماستلا ةسايس نم مغرلاب

 يفوت امنيحف « '"”ويلشروا يف سدقملا ربقلا ةسينك اميسالو ةيحييسملا نسكانكلا علا » . , فل 3 : 2 - 8 . ءا .

 لاوط ارغاش يسركلا لظ لب « فلخ هل مقي مل «578 ةنس سوينورفص كريرطبلا

 تالص مهل تناك نييكر يرطب باّون ةرادا تحت ميلشروا ةسينك تناكو « ةنس 8

 تاطلسلا تناك نيذلا جاججحلا ةطساوب ابلاغ كلذو « ةينيطنطسقلاو امورب ةمظنم
 ام تناك يتلا تارايزلا هذه نا الا . مور ما

 0/٠"2 ةنس ىفف . كلذ دعب روتفلا نم ءيش اهباصا « عباسلا نرقلا يف ة ةريثك .ل

 هتلح 1 جيتا موو 00 طب مد يشف ققسا عاطتس

 را انو يق دونبرللاب نلابتلبو .لويبكمولكنالا اذه انيس« كلذ

 صمح يفق . ةمج تابوعصل ضعت « هقافر نم ددع ةبحصب 2/77١ ةنس ةسدقملا

 ةلحر لعبو . نجسلا نم اوجب ديهج دهجبو « ةيسوساجلاب ج حاجا مهتا « ةيروسلا

 ةنس الا ايلاطيا ىلا ةدوعلا اوعيطتسي مل مهنكلو هةر ىلا ناصر. نعم عينا

 تاعي يحج هن يا يمر واع ا

 .975 98-0. ص ١91717 سيراب ١«, (ةيسنرفلاب) ةديدجلا ميلشروا «ليباهو ناسنف (8)



 ًاكريرطب انحوي باختتنا مت ًاريخا . ةليوط ةرتف سيئر نودب اوحبصا مهنوكل ملأتتو
 ٠١5 ةنس ميلشروال

 فحز ماما 547 ةنس ةيردنكسالا نم ةيروطاربمالا شويجلا تبحسنا امنيح
 دعب « هيسرك ىلا ةدوعلا لوالا نيماينب يزيفونملا كريرطبلا عاطتسا « برعلا نيجحتافلا
 داعف . هيسرك لتحا يذلا شروق كريرطبلا نم ابره ريد ىلا ريد نم لقنتي ةدم لظ نا

 عم ةيئاردتاكلا ةسينكلا هوطعا نيذلا نيحتافلا نقاطلاب رويت ةيرديكسال ا: ىلا نيفاتف
 ةسينكلا ديدجت ىلع نيماينب فكعو . سك ذوثرالا ةزوح يف تناك يتلا سئانكلا رئاس
 طيلوفارطملا لسراو . سانلا ةيادهو ةريدالاو سئانكلا ءانب ىلعو رصم يف ةيزيفونملا
 ةايحلا نسسؤم ربّتعُي يذلا (ثوناميه القت» ًاسامش مسر ثيح « ةشبحلا ىلا سلروق
 . ةشبحلا يف ةينابهرلا

 اهيف لءاضتو ءرصم يف ةدئاسلا يه ةيزيفونملا ةيطبقلا ةسينكلا تراص ذئذنمو

 ةديهه 9 ةننم, نقروق قلب كوم. دعب ارغاش ىكلملا يسركلا لظو + نييكلملا ذوفن

 لصوت ال ؛ 4 ةنس ىف « ريخا . ةيليثونملا ةعدبلا ىف ةسينكلا هذه تعقو دقو « ةليوط

 نع نالعالا ىلا ديدجلا كريرطبلا رطضاو . مهل اكر يرطب امزوق باختنا ىلا نويكلملا
 . نوديعبلا هفالسا اهب كسمت يتلا ةيليثونملا ةعدبلل هبجش

 ةيقرشلا تايكريرطبلا ىف : مهتسائر ميظنت اوديعي نا نويكلملا عاطتسا دف اذكهو
 ةنس ةيردنكسالا يفو 5 ةنس ايك اطنا يفو 0 5 ةنس ميلشروا يف - ثالثلا

 . ةبوعص ريغب سيل كلذو « ةرمتسم ةروصب تاباختنالا مهيدل تلصاوتو « 5
 . نييحيسم ءابطا ةطساوب اميسال « طالبلا معد باستكا ىلا نيرطضم.اوناكو
 ةمئاد ةلص ىلع اوناكو .5 ةيلحم عماجم ضعب دقعو مهنايك خيسرت نم ًاونكمتف
 مهتاعامج ىلا تانوقيالل ةفلاخللا ميلاعتلا برست اوعنمي نا اوعاطتساو . امورب
 ابها رراص يذلا يقشمدلا انحوي سيدقلا ةيصخش يف أيوق ًامعد اودجوو . ةيحسيسملا

 ةئوانملا ميلاعتلا اومواق نوريثك ذيمالت سيدقلا اذهل ناكو .انلق امك « , اباس رام ريد يف

 ايكلم ًافقسا راصو اهرلا نم ناك يذلا ةرق وبا سرودويت مهنيب زربو . تانوقيالل
 رصمو ةيبرعلا دالبلا يفو نيرهنلا نيب ام يف عدبلا ةبراحم يف هتايح ىضماو « نارخ

 , ةينرعلاو ةينايرسلاو ةيناتويلاب ةيعافذ اثاخعبا .بتكو «اينيهواو
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 ةينمرالا ةسينكلا .

 ارا عقر كانا الب يزيفونملا بهذملا ىلا تّمضنا دق ةينمرالا ةسينكلا تناك

 داحتالا ىلع اولصحي نا مورلا ةرطابالا لواح دقو . ةينيطنطسقلا ةيكر يرطبب ةقحلم

 نال . لشفلاب تءاب اهعيمج مهتالواحم نا الا . ةينيطنطسقلاو اينيمرا نيب ؛ ينيدلا

 ةيروطاربمالل خوضرلاو ةينوديقلخ تاررقمل عوضخلا نيب اولصفيل اونوكي مل نمرالا
 مهلالقتساب ًايلك ًاطبترم ينيدلا مهلالقتسا نوربتعي اوناكف . طرش وا ديق نود

 ةينمرالا ةسينكلل اوكرت دق اوناك ٠ كلذ نم ضيقنلا ىلعف « برعلا اما . يسايسلا

 تقتل“ ةياغد,ةيأل”اوماوقي 'نا نود .اهتازايتماو اهسئانكو اهتسائرو ةلماكلا اهتيرح

 ةزادا تحت « يجراخ ريثأت' لك نع ًاقلغم ًاملاع لكشت اينيمرا تناكف . كانه مالسالا

 اهب صاخلا ينيدلا اهنفو ةيجروتيللا اهبترو ةرهدزملا ةريثكلا اهتريداو اهتفقاساو اهقيلثاج
 اينيمرا ةسينك يف رثؤت نا ةينامورلا عماجما تلواح امهمو . ةيميلقالاو ةيموقلا اهعماجمو

 تاالواحم تءاجو . ةينيدلا اهتلزع يف ةدماص ةسينكلا هذه تلظ دقف «اهديلاقتو

 قيقحت ليبس يف 7١١ ةنس سكيبيليف مث 255٠ ةنس يناثلا سناينتسوي اهلذب ىرخأ
 يموقلا ينمرالا (تركيزنام» عمجم نا الا . ةيطنزيبلا ةيروطاربمالاو نمرالا نيب داحتا

 . (نيينوديقلخ» مهاعد نيذلاب ةلص لك ايئاهن ١9 ةنس عطق

 ةينايرسلا ةسينكلا ىف يركفلا طاشنلا . 8

 ا 1 د د هس

 مولعلا ىتش نم هعّلضتل يضايرلا اريواس ىعدُيو « (151-+) تخوباس اريواس -
 عضو . نيرسنق ريد يف يركفلا هطاشن سرام . ةيضايرلاو ةيعيبطلاو ةيكلفلاو ةيتوهاللا
 ءوطسرال ىلوالا تاليلحتلا تاسايق حرش يف ةلاقم هل . اهمظعم عاض ةريثك فيلات

 بالرطسالا يف ةلاقمو ( (جوربلا روص» هامسا باتكو ( اقيطونمره ريسفت يف دبنو

 . قرشلا يف اهمدقت ىدمو مولعلا خيرات ىلع عالطالل ةريبك ةيمها تاذ

 تخوباس اريواس ىلع ملعلا ىقلت يذلا ( 57 +) يدلبلا يناثلا سويسانثا -

 لئاسر نم ةبخنو سوريفرف يغوغاسيا ةينايرسلا ىلا لقن . 1 ةنس أكر يرطب راصو
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 لئاسر ىلا ةفاضالاب « يزنيزنلا سويروغيرغ ظعاوم نم ًامسقو يكاطنالا سويريوس
 . ةيجروتيل عطقو ةريثك

 ةينايرسلا ةسينكلا يف ماق بتاك بصخا وهو , 2١( +) يواهرلا بوقعي -
 . يوحنلاو رسفملاو خرؤملاو ريدقلا فوسليفلاو ريبكلا يتوهاللا وهف . عباسلا نرقلا يف
 ةمجرتلا حيحصت يف لغتشا . تالاجلا ىتش لوانتتو « ّدَعُت نا نم رثكا هتاباتكو
 . هنومضمب لصف لك رّدصو لوصف ىلا باتكلا مسقو « ميدقلا دهعلل ةطيسبلا

 تايجروتيل بتكو . ريهشلا يرصيقلا سويباسوا لاونم ىلع هيف جسن خيرات عضوو
 نيب ىلوالا ةناكملا هلو . ةيئاردتاكلا ىكاطنالا سويريوس بطخ لقن داعاو « ةديدع

 اهتباتكل دعاوق عضوبو ىحصفلا ةغللا طبضب ٌمتها دقف . ةبراغملا نايرسلا نييوحنلا

 لئاسرلا رثكا امو . ةحيحص ةروصب اهتءارق حيتت يتلا طاقنلاو ةلعلا فورح داجياو
 باتك هلو . ةماه ةيوحن وا ةيملع لئاسم ىلا ًاضيا قرطتي اهضعب يفو « اهبتك يتلا

 . ”نوريماسكه : قئالخلاو ةقلخلا يف سيفن
 نم علضتو نيرسنق ريد يف ملعلا ىقلتو 0١4( +) برعلا فقسا سجرج -

 ةيبرعلا لئابقلل ًافقسا ميقأ . ةيتوهاللاو ةيكلفلاو ةيفسلفلا مولُعلاو ةينايرسلا ةغللا

 بوقعيل (نوريماسكه» باتك لمكا . نيرهنلا نيب امو ايروس نيب ةدجاوتملا

 هنم باب لكل عضوو «وطسرال نوناغروالا باتك ةينايرسلا ىلا لقنو . يواهرلا
 باتكلا يف ًاحورش عضوو ةينانويلا نم ىرخا ةيفسلف ًابتك لقنو . هيلع قّلعو ةمدقم

 يف ةريثك ىرخا تاباتك اضيا هلو . يزنيزنلا سويروغيرغ بطخ حرشو « سدقملا
 . ©' '””ءيضاوملا فلتخم

 5٠ ١. ةنس بلح يف هعبطو ةيبرعلا ىلا نوعمش ابيلص سويروغيرغ نارطملا هلقنو (9)

 - "ه5 ص ١955 بلح .١؟ ط . روشنملا ؤلْؤللا . موصرب لوالا مارفا كريرطبلا : ءابدالا ءالؤه نع علاط ٠١١(
 ."ا/07 - "+ ص . فلؤملل ةيمارألا ةغللا بدا ؛8 6
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 0 ل ضر | 5 ىلا" ) ىلإ 7كي ا# © بهل د ايظا 1
 (ا/ا/ه-ا/ه54) روصنملا )١( (64-ا/60) حافسلا )١(

 ( 7 م6ه-ا/ا/ه) ا )2

 (9١٠86-ا/85) ديشرلا (ه) (7م5-ا/86) يداها (؟)

 (#8-845) مصتعملا (8) (م89م-م١1) نومأملا (79 ملم -م.وز نيمألا (3)

 (84107-851) لكوتمل ( ١9 (85475-861410) قئاولا (9)

 دمتعملا (15) زتعملا (1١؟) رصتنملا(١١) يدتهملا )١4( نيعتسملا )١١(
 (مو5 41 (مكححلتت) (مككأ-مكا١)  (مال١.-مكح) مكححمت؟)

 )١15( دضتعملا )4937/-105(
 9 تيس يسع
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 )1١( وكتسملا )455-9445( )5١( يضضارلا )440-9174( )5١( يقتملا )445-4140(
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 )991١-1١"٠١( رداقلا (35)
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 )190"*( مصعتسملا )١558-1١1747(



 رشاعلا لضفلا

 لوالا يسابعلا دهعلا

 ةيسابعلا ةلودلا ةأشن ١.

 يرى ةالخأ لع ل يس لع تاروث تنق وملح لالعو ةيمأ

 5 لوسرلا عنخ نايعلاف . ستاينسلا مههاجا ىلا :تادحالا رش ملف: تويسايعلا
 هللادبع هنبا اهنع دهز كلذك . هسفنل ةفالخلا بلطي ملو « بلاط ىبا نب ىلع ديؤي

 واو يدوب وع وسل و ولاا سابعلا

 دو ةناسارخ تناكو يومالا مكحلاب حاطالا عسي رس اميظت ةوعدلا مط

 7 ا هر نع ل ا ل سلا نايس ليكم

 ناتسنامكرت ةعطاقمو (خلبو تاره ) ةيلامشلا ناتسناغفاو ةيقرشلا ةيلامشلا ناريا مويلا اهمساقتت ةقطنم ناسارخ )١1(
 . (ورم) ةيتايفوسلا

 تأ



 ناسارخ نوكت نا ىلع م ١75/ه ١714 ةنس هدلاو ةافو دعب ةيسابعلا ةوعدلا ةدايق

 تيبلا'لا ةرصن ىلع ةثحو « يناسارخلا ملسم ابا هعابتا ةدايق ىلوف « ةوعدلل ازكرم

 ناضمر رهش يف هتوعد رهظا « ملسم يبا رما يوق املو . برعلا فئاوط نيب قيرفتلاو

 . ةيسابعلا ةلودلل ًازمر تقولا كلذ ذنم دوسلا مالعالا عفرو «م 74 7/ه ١75 ةنس

 دقف . ةديدجملا ةوعدلا حاجنل تدّهم دق ةيومالا ةلودلا يف ثادحالا تناكو

 , ءافعض ءافلخ ةعبرا « (/57 - ١ 5) ماشه دعب « يومالا شرعلا ىلع بقاعت

 نوؤشو نيدلا نيلفغم « فرتلاو وهللا ىلع اوفكعو « عيلخ مهضعبو رصاق مهضعب
 ع سانلا نيب رمذتلا داسو « ةمكاحلا 0 معو خذبلا ىرشتساف 0

 ةلودلا دودح دادتماو « برعلا ىلا ةذاضالاب « مالسالا اهمض يتلا ةفلتخما سس

 ٌمصن نا ضخما يبرعلا عباطلا تاذ 0 هذه 0 را اذ 0 ادانينا

 مل نيذلا ىلع باحصا ةعيشلا < نييومالا دض تائف ثالث تلتكت دقف اذكهو

 سابعلا ءانباو « ةيومالا ةلودلا يف يشفتملا داسفلاو ةريثكلا ملاظملاو ةيدرتملا عاضوالا

 ؛نييومالاب ةحاطالا ةيغب ماعلا ءايتسالا اذه اولغتساو ةضراعملا هذه ىلا اومضنا نيذلا

 ةلص سانلا برقا نمو مشاه ينب نم مهنوكل ةفالخلا يف مهقحب نوبلاطي اوناكو
 يبونج ةعقاولا ( نك ةيرق مهتكرحلا ًاقلطنم ءالؤه راتخاو . يبرعلا لوسرلاب

 . جيجحلاو لفاوقلا قرط ىلع تيملا رحبلا

 007 ا

 وبا عفرو تعد اا نارين 0 ًاينيد ًاعباط ةروشلا تدختاو

 ناورم عطتسي ملو . (ورم» ةقطنملا ةمصاع لخدو ع ءادوسلا اهتيار ىناسارخ ا ملسم

 ىلا نيطسلف نم ترشتناو تماق ىرخا ةروث عمقب هلاغشنال ةكرحلا هذه ةمواقم يناثلا

 1 بكترا لق ىناثلا ناورم ناكو . ةرحانتملا ةينميلاو ةيسيملا لئابقلا نيب صمح
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 يهسفلا ماشلا لها ةيولق تدع فيس ةتارس ىلا هراداو هطاللب لقت اهييح اميسج
 , 00ويزغ كف رض

 أجلم اهنوكل ةريبك ةمواقم نود راوثلا يديا يف ةفوكلا تطقس «ا/ 49 ةنس يفو

 ةفيلخ نابعلا يبآب اهبف يدون 45 لوألا نيرشت "و يفو . سابعلا يبا

 ماما ناكم لك يف عجارتي ضيا يوت كيج مانريرف ال رصلا و  لعلل
 تراد 2/5 ٠ ةنس يناثلا نوناك يفو . مهؤافلحو نويسابعلا اهعفر يتلا ءادوسلا ةيارلا

 يلع نب هللادبع ةدايقب تناك يتلار اوثلا شويجو يناثلا ناورم شيج نيب ةمساح ةك رعم

 ةك رعملا هذه تمادو . ريبكلا بازلا نم ىرسيلا ةفضلا يف كلذو « ديدجلا ةفيلخلا مع

 مل هنا هتميزه ببس ناكو . هشيج نم ريثك قرغو يناثلا ناورم اهيف مزه نيموي ةبيهرلا
 هل اولاق لاتقلل جورخلا نييسيقلا ىلا بلط اذاف . شيا قتاوط ناع ارطيسم نكي

 نكي مل ىتح « ةيسيقلا جرختل اولاق ةيناميلا نم بلط اذاو . ةيناميلا جرختل

 امنيب ماشلا ىلا ٌدفو مزهو هيلع ةرئادلا ترادف . برحلا ىف كابتشالا هتعاطتساب

 5 يف هولتقف رصم ديعص يف ريصوب ةيرق يف هوكسما ىتح « هنوقحالي نويسابعلا
 ل يل اذو كاورتع سار نلسراو 08+ ةنيب با

 ؟ 5 يف قشمد تملستساو «ايروس باوبا نييسابعلا ماما تحتفنا « مساحلا راصتتالا
 يفو نييومالا نم ماقتنالا يف نويسابعلا نعماو . ريصق راصح دعب اله. ناسين

 هذه نم اهتاذ نييومالا روبق ملست ملو . لئاسولاو قرطلا ىتشب مهتفأش لاصفتسا
 يديا نم ماشه نبا ةيواعم نبا نمحرلا دبع ىتفلا اجن دقو . «*0ةيماقتنالا لامعالا

 1 ا ل ا

 0 ا ل يس هدم

 نم قارعلا ررحتو « ىضقنا دق مالسالا خيرات يف صلاخلا يبرعلا رصعلا نا امك ٠ قرشل
 ةفوكلا تحبصاو « مهتيرح يلاوملل تنتو ء اهرأث ةعيشلا تغلبو « ماشلا ةرطيس

 لتحاو « ناسارخ لها نم صاخلا ةفيلخلا سرح حبصاو « ةديدجلا ةلودلل ةمصاع
 . ةلودلا يف ةعيفرلا بصانملا أئيشف ائيش سرفلا

 ,؟"هه - ”ه” ص 2١ (لوطملا) برعلا خ خيرات « يتح بيليف )١(

 115 ,ض ا يسرقعللا خيرات (5)
 لازي ال هفسج دجؤف « ةفاصرلاب هربق نم ماشه ةثج تجرخأو .اهتمرح تهم تنهّتماو تقرحأو مهُّتنج تجرخأ (5)

 نب رمع دهازلا مامالا ربق ىوس مهروبق نم ملسي هلو, هدامر ىرذو قرحأ مت ةنلاجج نينامك دلف# اهيحف

 .زيزعلا دبع
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 روصنملا حافسلا سابعلا وبا دمحم
 (ا/ا/ه-ا/ه5:) (7ةه؛-ا/ة٠) (07537 لتف)

 (/ه« - ا/لهم) «حافسلا» سابعلا وبا 5

 ىف يذلا -_ سابعلاوبا عضو ,+46 رايعلا وبا)هتينكو . دمحم نبا هّللادبع وه

 اهرهشا تناكو «مالسالا لود نم ةثلاثلا ةلودلل ساسالا رجحلا - حافسلاب هسفن
 /١760. ةنس ىلا 6٠١/, ةنس نم كلملا ىلع سابعلا ونب بقاعت ذا «ارمع اهلوطاو
 يدتري ىسابعلا ةفيلخلا ذخاو . ةينيدلا ةغبصلا تاذ ةلودلا هذهب نوملسملا رشبتساو

 نوعمجي ددجلا ءافلخلا عرشو . ةعمجلا ةالص يفو ةيمسرلا تالفحلا يف دمحم ةَدرُب
 نا بجي رمالا ناب داقتعا سانلا نيب رشتنا ىتح « مهتياعرب مهنولمشيو ءاهقفلا مهلوح

 مل نييسابعلا نّيدت نا الا . ( ”ميرم نب ىسيع ىلا ه هوملسي ىتح سابعلا ينب يف ىقبي
 . ايندلا روما ىلا ًاضيا ددجلا ءافلخلا لام ام ناعرسف . ايرهاظ الا نكي

 امنيب « ةيبرع ةلود تناك ةيومالا ةلودلا نا يف رصحني يرهوجلا قرفلا نا الا

 اهيف ةفالخلا,دودح تحبصاو ؛ ةيمالسالا بوعشلا عيمج - ةلود ةيسابعلا ةلودلا تراص
 ( اينابسا) امام ةفيلخلا عيابت مل ةريثك ةيمالسا بوعش كانهف . مالسالا دودح ريغ

 12 را يبرقعيلا خيرات 2(:

 .77 ص 2” يربطلا (5)

3/ 



 نييولعلا دود مكحلاب نويسابعلا درفناو . (. . . خلاء رصم 2« نامع « ايقيرفا ىلامش

 . مهتيضق ليبس يف نولتاقي سابعلا ينب نا نودقتعي اوناك ذا , مهلامأ تباخ نيذلا

 «رابنالا ىلا لقتناف « يلع باحصا مهو ةفوكلا لها ىلا حافسلا نئمطي ملو
 وهو « يردجلا ةلعب 7٠ 54 ةنس ىفوت كانهو . 101 ةيمشاهلا» هامس ارقم اهيف ْذْخََناَو

 36 "ني بحار تنحل

 (ا/ا/ه - ا/ه 4 ) روصنملا رفعج وبا . ”

 كاهدب فرغ دقو دميساملا ةساسلا مظعا مدل يف ووعت ذل فش عع

 رسل 0 -يفرطتملا سرفلا نم ايما اي

 نااحامل «ميهارب اخاو ًادمحم لاق ؛ اي لا

 ةبالص اذ 0 اعلا قس رنا د ناك روصنملا نا بدعلا 0

 ١ ٠١(
 1 ةدّسو

 ةنيدم هل ىنب مث « ةفوكلا ةيمشاه يف رقتساف داع « ةفالخلا روصنملا ىلوت امنيح

 عفد ةيمشاهلا يف ةيدنوارلا دّرمت نا الا . «ةفاصرلا» تيمس ةفوكلا رهظ يف ىرخا

 اهتلصل « مهل ةرضاح طساو لعج يف اوركفي ملو « ةفوكلا رجه ىلا نييسابعلا

 يف دادغب عقومب ّرم دق ةريزجلا ىلع هتيالو دهع يف روصنملا ناكو .نييومالاب ةقيثولا
 ةنس ةيناسارخ ةيماح اهيف عضو دقو « ةريزجلا ىلا ةيمشاهلا نم هباياو هباهذ قيرط

 ذنم برعلا اهكرت ذا «نييحيسملا نم ربكا ددع رابنالا نكسي ناكو ."ه8 ص ال يبوقعيلا خيرات (0)

 2١ لئاوالا نويسابعلا ءرمع قوراف روتكدلا : علاط - اهبابذ ةرثكل « يمالسالا حتفلل ىلوالا ةاونسلا

 ١5. ص 2١( 5ا/" توريب

 ١57. ص 2١ يبرقعيلا خيرات (8)

 . اههلإ وه روصنملا رفعج ابا نا تعّدا . ناهبصا برق ةدلب يهو دنوار نم اهلصا ةقرف (9)
 )٠١( توريب ؛ فارشالاو هبينتلا « يدوعسملا 5 ص 7 يربطلا خيرات ١95/8 ص 590.
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 ٠011 رشا ةيطورلا قف« اداب عقوم نم ابنرقلابو 7

 .زاجحملا يف نييولعلا لبق نم ادهم 3و دا ق/ هرم ةنس تناك يلا هتمصاع ءائبل

 "1 ' ')جراوخلاو نييومالل ةيلاوملا تاكرحلاب ناحعت نالازت ام ةريزجلاو ايروس تيناكاو

 راتخا هلعلو . يناسارخلا ملسم يبا لتقم دعب ناريا داس يذلا بارطضالا ىلا ةفاضالاب

 تناكو . برعلا نم تارفلا رهنو مجعلا نم ةلجد رهن هيمحي ًانيصح هنوكل دادغب عقوم

 . ©" 7هّللا هيطع يا , دادغب مساب ىعدت نييناساسلا دهع يف ةيرق عقوملا يف

 ءانب دارا امنيح « روصنملا نا ىوريف . عقوملا اذه رايتخا ببس نع ريثكلا ليق دقو
 لوط نم موجنلا هيلع لدت امب هربخاو لعفف . علاطلا ذخأب طاللبلا مجم رمأ «دادغب
 ١3 2 2001 ا

 0 'اهترامع ةرثكو اهئاقب

 عمو . يمالسالا ملاعلا خيرات يف ثادحالا مها دحأك ةماع دادغب سيسأت رتعُي
 (757 ةنسإ همكحل ةنماثلا ةنسلا ىف « هسسا ام نا . دادغب سسؤي مل روصنملا ناف كلذ
 ناالا . . . ناسارخ نم هراصنا لالحا دارا ثيح « ةرّودملا ةنيدملا يا مالسلا ةنيدم يهف
 ىذا« رهنلا نم يقرشلا فرطلا يف ىتحو « ةرّودملا ةنيدملا لوح عيرسلا نك اسما راشتنا

 دق (دادغب) ةقطنملا يف جاوا وضل وح دراما 2 اع

 يداو وحن اوهجتاو تارفلا يداو نع ا دق 57 ذنم نويقولسلا 5-2
 ماظنلا عم ةعيطقلا تابثا ةيغب « (ةيقولس ) قيلاس اوسسؤيل لباب اوكرت ذا «ةلجد
 ةمصاعلا وحن بذجناو « ةيومالا زكارملا نع رثكا دعتبا دقف «روصنملا اما . قباسلا
 هيف يذلا عيدبلا عقوملا اذه يف هرقم روصنملا ذختي مل اذامل . (نئادملا) ةيناساسلا
 ؟نيريبكلا نيرهتلا نوب ام لصت ٠ (كلملا ةانق» تلك يذلاو مصاف ةلجد ا

 را ل لا (شاغلو» ًافرم مث ن ل

 حلاصل نويومالا هنع ىلخت نا ذنم نكلو . (ريشدرا هيف» مسا اهيلع اوقلطا ةديدج ةنيدم

 ١١١( لئاوألا نويسابعلا ءرمع قوراف  2١ص 0-1١5 ١7.

 نك هنا وا . (يسراف) داد هلآلا ناتسب يا « (داد هلإلا )د(داد» و (ناتسب) (عاب» نم نكرم مسالا نا ليقو )١(

 يف درو (ودادغب» مسا نا ةراشالا ردجتو . (يمارأ) ة ةريظحلا عضوم يا « (ةريظحلا) (دادغ» و ناكم (ثيب» نم
 داوج ىفطصم روتك دلا كيأتر لصفملا دادغب ةطراخ ليلد علاط) ةيسرافلا رداصملل ةقباسلا رداصملا

 . ١( 9 ه/ دادغب «( ةسوس دمحا روتك دلاو

 ."55ه ص 2١ (لّوطمل) برعلا خيرات « يتح بيليف )١9(
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 تناك « ىرخا ةهج نمو . ةرساك الا روضحب روحسم عضوملا نا سانلا دقتعا « ةفوكلا

 : ةفوكلا ىلا تلقنو اهباوبا تعرّتنا دقو « رامدلا نم ريثكلا اهب قحل دق ةيكولملا نئادملا
 تارابتعالا هذه نوكت دق . ةفراجلا هتاناضيفب ةلجد اهب ثاعو اهّراوسا ُبارخلا باصاو

 . ةلجد ةفض

 ًاكاهتنا كلذ يف ىأر كسري 0 ةنيدمل 0 هقوباط مدختسيو

 قاطلا اذه نا» : : هلوقب لمعلا اذه نع لودعلاب كلملا عانقا لواحو ع نيلوالا داجمال

 همده تاقفن نا مث « بلاط ىبا نبا ىلع هيف ىلص دقو « (؟) مالسالا بئاجع ىدحا

 رومالا ىلا كليمل اذه لوقت تنا» : ةفيلخلا هباجاف . (هعفانم نم رثكا نوكتس

 بلطتي ذا « ةظهاب تاقفنلا نا ٠ نم اوققحتو « قاطلا نم"ءزج مدُهف .' 014 2 ةيسرافلا

 نكل . هرارق نع ةدوعلا روضنملا داراف . اباياو ًاباهذ نيلماك نيموي دادغب ىلا هنم داوملا لقن

 هدّيش ام مده ىف فعضا ناك ةفيلخلا نا لاقُي الثل لمعلا ةلصاومب هحصن ًادلاخ

 نوفسيطق يف نييناساسلل ضيبالا رصقلا حالصاب رما « نينس عبراب هتوم لبقو

 . ىرسك ءانب ىلا دوعي اقوباط هراد يف كلتمي نم لك ىلع ةيزج ضرفو

 اهزك رم ديعتستس اهنا ىنعي دادغب سيسأت ناك ةيفردتلا ةينيبكلا رظن قف

 نا ةفيلخلا دارا يتلا ضرالا تناكو . (ييامارآ ثيب) ةيمارالا ضرالا يف يديلقتلا

 لوح ةرئادلا ريطاسالا ىف ريبك رود نابهرلل ناكو  ةريدالاب ةرخاز هتنيدم اهيف ىنبي

 ناتي ردصالا

 هملول وج ضيا 559 ةقيتعلا

 لا يلا

 نكلو . ةديدجلا ةنيدملا يف نييحيسملل ةراح صصخي مل ةفيلخلا نا ىهيدبلا نم

 )١5( دنهلا يف نييذوبلا عم ةلصبو نايرتخب ةعطاقم نم ىرحالاب ةكماربلا لصا نا عم .
 ارق كل ج يف « دادغب يف ةصاخ ؛ ,نييسابعلا دهع يف نايرسلا نويحيسملا ؛هييف سيروم ناج بالا علاط )١5(

 ةصاخلا ثادحالا نم ريثك لقن يف باتكلا اذه تدمتعا دقو 55 ةيشاح ٠١ ص ١9/٠١,« نافول «. ش

 ينب ةفالخ يف ىراصنلا لاوحا :ناونعب ةيبرعلا ىلا باتكلا اذه َمِجرُت دقو . ىلوالا ةيسابعلا ةرتفلاب

 ١19٠. «توريب « قرشملا راد ىف ةمجرتلا ترشنو « ةنيز ىنسح ةيبرعلا ىلا هلقنو .« سابعلا

 7١. - 19 ص «, لدجملا يف ابيلص ؛؟ا/0 ء؟ا/ه - 714 ص , يربطلا (17)



 يف ةيزيفونم ةيحاض « (نويثفرام) ةقيتعلا ريدو ةيرقلا ىلا ةفاضالاب « تنوكت ام ناعرس
 رام) ةسينك هل اوماقاو « لّوحملا باب نم برقلاب و لا بونجلا دادتما
 باب « يلامشلا بابلا نم برقلاب ةرطاسنلاو مورلا نم تنّوكت امك «(اموت
 نبال د بي عا ا راو
 ', 00. يدهملا ةفيلخلا حبصيس يذلا ةفيلخلا

 اهؤانب قرغتساو 711 ةئس هتنيدم ءانبب روصنملا عرش دقف ءرما نم نكي امهم
 - رانيد نويلم ١8 ليقو - مهرد (٠٠5ر86/87ر٠٠٠) وحن هيلع قفناو « نيئس عبرا
 ىتش نم ةلعفلاو « ءانبلاب ةفرعملا لهاو عانصلاو نيسدنهملا نم فلا ةئام وحن مدختساو
 ) (مالسلا ةنيدم) « يلصالا اهمسا لل ةفاضالاب « ةمصاعلا هذه ىّمسو . ةلودلا ءاجرا

 ةراجحلا رثكاو . ريدتسم لكش ىلع اهءانب لعج ذا « (ةرّودملا ةنيدملاب» ضيا تيّمُسو
 نبللا اما . نئادملا ىف ىرسك قاط ضاقنا نم تعزن دادغب ءانب يف تلخد يتلا

 1 . نوؤانبلا هعنطصاف
 رارغ ىلع ةموكح ءافلخلا اهيف ًاشناو « ةديدجلا ةمصاعلا يف رومالا تمظتنا . .

 اهيف امب « اهتاداعو ةيسرافلا ةفاقثلا ريثأت تحت يبرعلا مالسالا تابو « يناساسلا ماظنل

 . ثاحبالاو مولعلا تمدقتو نارمعلا رهدزاو . يّرستلاو برشل بلا نيلاجمو باقلألا نم

 نيد مالسالا لظ دقف . ةغللاو نيدلا امه «نيرما يف ةماعزلاب ظفتحا يبرعلا نا الا
 . 2" ةيمسرلا نيواودلا ةغل ةيبرعلاو « ةمالا

 برقلاب قيرطلا يف تامف « ًاجاح روصنملا ج خا تفس لولا نيرشت / يفو
 جاييقيرك اسبر ةلامإول لاكرفشفا 014مل ناجي دوور امي رمعلا نسيمأوب( 3كم قم

 . هتمرح نهتميف هربق ىلا ودع يدتهي الثل ء اهريغ يف أرس نفذ هنكل ؛ سانلل

 ةكماربلا. ه

 نا ىلا ريشي عقاولاف . ةيومالا ةلودلا لاوزب لاز  برعلا ناطلس نا أطخ ليق دقل
 3 ناك نييسابعلا ىدل السا موهفم ناو « ةيمالسا ةيمثأ نييسابعلا 0

 .615 ص ء١ (لوطملا) برعلا خيرات , ىتح بيليف (10)
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 تيعبو . 0 ب ب يال 2-0

 ةغل ةيبرعلا ةغللا تلظو . عمتجماو شيجلاو ةسايسلا يف ريبك رثا تاذ ةيبرعلا لئابقلا

 , 2١ *0ةرادالاو بدالاو ةفاقثلاو ةسايسلا
 ملدا رضاتعلا حرم ادييرم تاك قلناعابس اهعنط رعبا دقق ءةديزلا ةيصضاخلا اما

 ىلا اهدشي دحاو طابرب طبترت اهلك تناك تاعامجلا هذه نا الا . ةيمجعاو ةيبرع

 يف انداس ناك يذلا «كمرب» ىلا نوبستني مهو « ةكماربلا مهنا : اهنوؤش ةراداو ةلودلا

 نا ا ماق نم لوا دامو نبا كلافك 0 دا ا

 ا ههجو مث : عج ارخلا 7 يسابعلا رصعلا لئاوا يف دلاخ ىلوتف عسل

 نم ريثك يف هريشتسي ةفيلخلا ناكو . اهيف تماق ةروث نارين دام ال ناتسربط ىلا

 يروم ءامزو اهيف من غب 4 نس دلاخ را 0 هامل نع رومالا

 م يا ءاخرو ةمعنو ةعس يف اوساعو

 هب حّدمي مل امب اوححدُمو . ريثكلا ءيشلا مهعابتاو مهيحاّدمو مهيلاوم يف اياطعلا نم اورثن

 لامعاب اوماقو « (يرك « يخس - يكمرب ) لاثمالا مهمركب تبرضو « هسفن ةفيلخلا

 نا الا . . . ملقلا لها ةقبطل ليبسلا يدهمم برعلا وخرؤم مهربتعيو . ةليلج ةينارمع

 م 0 ةيعيشلا 0 ا و دايشرلا ةفيلخلا

 ماب و ريع ايو 00

 47“ هلم

 ىتحب + قباسلا ىف تان تاذ ىقاكو . ناتسئاغفا يف ةدئب نآلا يه خلبو . ١١8١ ص «2"؟ يربطلا خ ا

 . ناسارخ ةعطاقم ةمصاع ٠77٠5 ةنس يرسقلا هّللادبع نبا دسا اهلعج



 تاحوتفلا . 5

 ىتح , دالبلا يف ةيلخادلا لاوحالا ترقتساو نييسابعلل ةفالخلا تبتتسا نا ام

 ةيقيليقو ةيطلم يف روغثلا ءانب اوداعاو « نييديلقتلا مهئادعا مورلا عم ماصخلا اوفنأتسا

 ناجيبرذا يف) نيوزق رحب ىلع وك اب اوغلب مهنا ليق ىتح « مورلا قطانم يف اولغوتو
 اوضقو ( نيوزق رحب يبونج ةعقاولا ةيلبجلا ناتسربط ةقطنم اولتحا مث . (نآلا ةيسورلا

 مث دنهلا دودح ىلع راهدنق مهتاوق تغلبو . ةيناساسلا ةلالسلا نم ةرسأ رخآ ىلع اهيف
 ىلع ءاضقلل دنهلا رهن بصم ىلا ةرصبلا نم ةيرحب ةرامع ٠٠١ ةنس اولسراو « ريمشك

 دهعلا علطم نااالا .  ””اهبهنو ةدج ىلا غولبلا ىلع اورساجت دق اوناك نيذلا ناصرقلا
 تالالمحلا تسيلو . ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا هاج يعافد فقومب ةماع مسّتي يسابعلا

 بولق ىف ةيح داهجلا ةركف ىلع ظافحلل الا ةيسابعلا تاوقلا اهب موقت ىتلا ةيفيصلا

 ام دونجلل رفوت يكلو « مهتراهمو مهتيسورف اودبي نا ءارمالل حيتت يكلو « سانلا
 مئانغلاو لاملا نم مهيفكي

 ينيدلا عباطلا .

 ىلا ةبارقلا ةلصب سمي هنوكل « ةلودلا يف ايلعلا ةطلسلا يسابعلا ةفيلخلل ناك
 لالجالا نم ةلاهب طاحيو « (نينمؤملا ريما» ١ بقل هيلع قّلطُيف « يبرعلا لوسرلا
 ىلعالا لّثمملا وه ةفيلخلا ناك « ةلودلا يف ةعونتملا رصانعلا يلا رظتلابو ٠ ةبيهلاو
 دق ةينيدلا دئاقعلا نكت ملو . عيمجلا مضي يذلا يقيقحلا طبارلا ربتعي يذلا نيدلل

 تارايتلا فلتخم نيب اهلوح ارمتسم لادجلا اعل مالسالا يف دعب تحضوت

 ةعيملا ةكرحلاو , ةهج نم ةيثسلا ةيسك ذوئرالا كانهف . كاذنآ تأشن ىتلا ةينيدلا

 لها اما . ةثلاث ةهج نم ةفقثملا ةقبطلا فوفص ىف ةلزتعملا 0 ل

 اوناكف - ةصاخ نويوناملا مهو - ةقدانزلا اماو . صاخلا مهعضو مهل ناكف « ةمذلا
 , دئاقعلا لوح ًاقيمع ًاريكفت اذه رارقتسالا دهع رّْفو دقو . ةقحالملاو داهطضالل ةضرع
 ةنس دادغب يف يفوت يذلا ةفينح وبا رهظف . ةعيرشلا ريسفتل ءاهقفلا ماما لاجما حسفو

 يراخبلا مث 80 ةنس دادغب يف ًاضيا يفوت يذلا لبنح نبا رهظ كلذ دعبو ل

 . ةعيرشلا ريسفتل ةصاخ ةقيرط مهنم لك طبتساو ةنس ةرصبلا يف تام يذلا

 ًاخانمو نيملسملا ريغو نيملسملا نيب ًايملس ًاشياعت هذه ثحبلا ةئيب تقلخ دقو

 ) )3١(لوطملا») برعلا خيرات « يتح بيايف ١« ص 5537.
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 اهددخب ريبك' ريثأت تاذ تناك ىلا ةملنيملا ريغ ظاقفلا هتم :ديفتستس ةينيدلا ةيرسلا

 . اهتفاقثب اميسالو

 يسابعلا دهعلا علطم يف نويحيسملا . 6

 . نييومالا لامع نم تابوعصلا ضعب تقال دق نيرهنلا نيب ام يف ةسينكلا تناك

 ةيسابعلا ةفالخلا لظ يف « ديدجلا دهعلا اذه يف ءادعصلا سفنتت نآلا يذ ىه اهو

 ةرادالا ءابعأب لوموعي ةيلقكم انالا بلاغك ةيسايعلا ةرادالا عسوت ناكو . اهراوجبو

 تقولا كلذ يف نوزاتمي مهدحو نويحيسملا ناك و . ةيلاملا نوؤشلاو ةيابجاو نيواودلاو
 بدئناف . نييكلفلاو ءابطالاو ةفسالفلاك , فرحلاو مولعلا لها نم اوناكف « ةيلاع ةفاقثب

 هلهبو . كش ديكر اهررااو وس يطا احح ( ةفالخلا راد 0

 يزايحنالا هريثأ رثؤي نونفاو مولعلا لها نم ةفالخلا ىلا نيبدَقملا ذوفن ناك « ةليسول

 يا

 لاقتناو مكحلا ىلا نييس ابعلا ءيجمب هيحرع 00

 كلذ نع مالكلا يتآيس امك « ةيبرغلا مولعلاو ةيقيرغالا ةفسلفلا ىلا اوفرعتي نا مهريغو

 . قحال عضوم يف
 ةراضح ءدبل ايهم حبصا ءيش ل اك نا روصنملا ةفيلخلا دهع ةياهن يف ظحالنو

 لّومي نا هنكمي امب ةئيلم نآلا نئازخلا تحبصاو ءاهمادقا تنتبث دق ةرادالاف . ةميظع

 عستت ةديدجلا ةمصاعلا تراصو . فارطالا ةيمارتم ةيروطاربما يف تاقفنلاو شويجلا

 اهفرتقا يتلا ءاطخ الا ضعب نم مغرلابف . قرشملا ةسينك نع هسفن رمالا اذه ٌحصيو

 هل تضرعت امث مغرلابو ءاهلك ةسينكلا ىلع فسؤم ىدص اهل ناك اهينب نم رفن

 ع دالبلا هذه ىف ةسينكلا ناف « نويبرغلا نايرسلاو ةيدودحلا ةيكلملا تاعامجلا

 اميس ال ؛ ةراضحلا ا ل د ءابطالاو ءانمالا

 نال « ول ب سرا با حا ا

 5١. ص ءةيبرعلا ةمجرتلا ىف « ةينادلكلا ةسينكلا « نارسيت (؟١)



 الريب اراوتيخ ةيخاينملا ةنايدلانواغتجتسو !!نيارمالا نيذل ربك يملا نولوي نيملسملا
 . ةيمسر ريغ ناو « ةيناث ةنايدك « ةلودلا

 قرشملا ةسينك يف ةدئاسلا ىضوفلا ىلا رظنلاب . ًابعص ناك نواعتلا اذهءدب ناالا
 : نيصخش نيب كاذنآ اهَّدْسأ ىلع يكريرطبلا ىسركلا ىلع ةسفانملا تناك دقف . اهتاذ

 تناكو . ناولح ىلا لقتنا مث « نيبيصنل ًانارطم نيروس ناكو . يناثلا بوقعيو نيروس
 ةيسينك ىلع اكتيرطب نئادملا ريما هنيعي نايئلا لصوتو:. نتفلاو تايغاشملاب ةئيلم هتايح
 «لوالا يسابعلا ةفيلخ نمءاوممتلاو ( هوضفر ةفقاسالا نا الا .75 5 ةنس قرشملا

 نارطمك نيروس لسرأو « كلذ مهل متو . بصنملا اذه نع هلزعي نا « حافسلا هللادبع
 هسفانم اما . 2" "”نجسلا يف هتايح ىهنأف « ًاضيا ةنيدملا هذه لها هضفرو . ةرصبلا ىلا
 يذلا يكريرطبلا يسركلا ىلا ديعأ مث «ةدم نجسلا يف روصنملا هجز دقف « بوقعي
 تام يذلا يناثلا عوشينانح كريرطبلا 1 ةنس هفلخو . 07 ةنس هتافو ىتح هلغُس

 يس ةلسم يف كريرطبلا اذه مسا دّلخ دقو . " ”2ةفيلخلا ماجح ديب 1/1/9 ةنس ًامومسم

 . ًاقباس اهركذ راملا (وف - نغن -

 ةمذلا لها تاروث .4

 طابقالا تاضافتنا ىه ةرتفلا هذه ىف ةمذلا لها اهب ماق ىتلا تاضافتنالا رهشا نا
 عم تلصح يتلا تاشوانملاو « اًينيمراو نانبل لبجو ةريزجلا يف نييحيسملاو رصم يف

 .:هيارغملاو ايقيرقلاعرط اي ىف قيلرعنملا نييحيسلا
 ةطااقم ةلاماغ ا رفاك ب يفوطألا ىلاو ىلع طايقألا راث نقف رضم يف اما

 اوففخو بئارضلا نم طابقالا ضعب نويسابعلا افع دقو . رنصت ]جل تجلا مف. قينيسابعلل
 قباس ىلع ب يئارضلا ةبديعأ القفاد د اليوط مدي مل كلذ ناالا . رخآلا ضعبلا نع
 10 رلا يزب اويزت نيذلا ةمذلا لها ضعب ىلع ةبيرضلا روصنملا داعا امك ءاهدهع

 ءابعالا ببسب طابقالا رمذت نكي ملو .1177 و 717 ةنس مث ٠ ٠ ةنس اوراثف . اهنم

 « ةفحجم ا دويقلا ضعبل رخآ ىلا نيح نم ًاضيا نوضرعتي مهنوكل لب « بسح ةيلاملا
 ءانثا ةصاخ « مدهلل ةضرع مهسئانك تناك امك « بلسلاو بهنلل ةضرع اوناكو

 ل جا ص « ابيلص ؛"1/ ص « يرام )5١1(

 نأ. يدهملا ةفيلخلا دهع يف تام عوشينانح نا نيح يف (ل مابعلا ابا) ةفيلخلا اذه 7١( ص) يرام ىّمسي )١59(

 ًامومسم ًاطارشم هيلا عفدو ماجحلا اذه هل ذفنا يذلا وه ةرقودلا نهرتسم يسوطلا نا لوقيف (4 صو ابيلص

 . نئادملا يف نفُدو مايا ةثالث دعب تامو هتبقر تخفتناف « هب هطرش



 رصم يضاق ةقفاوم بلطتي ةديدج ةسينك ءانب ناكو . ةيسابعلا ةلودلا دض مهتاروث

 ب101 ب تيل رادنب ةروث ةرتفلا هذه يف نانبل يف ةفورعملا تاروثلا نمو

 ؛ هعابتأل ًايمسر ًانيد ةيحيسملاب ىدانو . هتقطنم ىلع أكلم هسفن اذه نلعا دقف . ببث

 ىلا ًاجتلم دودحلا زاتجاو رحُد هنكلو . عاقبلا لهس يف ةيمالسالا ىرقلا مجاه مث

  ًايعامج نانبل لبج ناكس ةرجهب ماشلا يلاو يلع نب حلاص رما دقو . نييطنزيبلا
 . ماشلا دالب نم ةفلتخم قطانم ىلع مهعّزوو

 عم نيئطاوتم نويسابعلا مهربتعا دقف « نويحيسملا ةريزجلاو ماشلا ناكس اما
 ذختي نا ةريزجلا ىف ىسابعلا ىلاولا ىلع ناك و . ةك رتشملا ةديقعلا ةدحول نييطنزيبلا

 دودحلل ةرواجملا ميلاقالا هذه يف نييحيسملا ىلع دويقلا ضعب ضرفيو ةيعافد لئاسو

 7 ةلامشلا

 ةنّيعم ًادويق نمضتت يتلا ميسارملا رادصا مهيلع مّتحي نييسابعلا ءافلخلا زكرم ناكو
 ىلا ةفيلخلا وعدت تناك مهتاءافكو مهتراهم ىلا ةلودلا ةجاح نكلو « ةمذلا لهال

 بئارضلا نم ضفخو ةنسح ةلماعم نييمذلا سابعلا وبا لماع دقو . مهمادختسا

 ناويدلا يف اولمعُتسا ةمذلا لها نا ىلا ةلدالا ريشتو . ةفوكلا يف مهيلع ةضورفملا

 . نييسابعلا لئاوا ذنم

 هاجت ةفيلخلا ةسايس يف رثؤت روصنملا دهع يف ةيطنزيبلا ةيسابعلا تاقالعلا تناكو
 يللا ريبك ددع دوجو ىلا ريشت :ت لئالدلا عيمج « كلذ عم و . ةمذلا لها

 امك « ةسدنهلاو بطلاك ىرخالا نهملا يف كلذكو « ةيرادالاو ةيلاملا ةلودلا فئاظو

 . " *”هولعلا يف ةباتكلا يفو ةيبرعلا ىلا ةمجرتلا يف ذاوعرب

 لوالا يسابعلا دهعلا يف نويزيفونملا . ٠
 ىلا بستني مهكر يرطب ناكو . ةيسابعلا ةلودلا اياعر نم ًاضيا نويزيفونملا ناك

 تراثا دف . مهتكراطبل ءافلخ باختتا يف ةرطاسنلا نأش مهنأشو ءايكاطنا يسرك
 0000 ةيندملا ةطلسلا نا نيسفاننلا نييرطا و رح 7 تضفاأ ةمزا ةفالخلا| هله

 ميكح نب لتاقم ةريزجلا مكاح عنقا 275ه ةنس (عبارلا) انحوي كريرطبلا ةافو رثا ىلعف

 )١1( لئاوالا نويسابعلا ءرمع قوراف  2١ص ١55-ا١5.
 )١5( ص «هنيع ردصملا ١٠7٠١ - ١1١.

  53اا ل اعلا + نا رق شن < يربعلا نبا



 ىطاعتي ينارحلا قحسا ىعدي نيمترق ريد نم بهار ةمث ناب روصنملا ةفيلخلا 2" "”يكعلا

 ؛ ءايميكلا يف ليوحتلا ًأدبمب دقتعي ناك ذا ءرمالا اذهب ةفيلخلا متها دقو . ءايييكلا

 ىلا نويزيفونملا ةفقاسالا رطضا « هرما ىلعف . هشويج ليومتل لاملا ىلا ًاجاتحم ناكو

 ببسب يعرش ريغ هربتعت ةيبرغلا ةينايرسلا ةسينكلا نا الا . مهل ًاكر يرطب قحسا ةماقا
 هقنشب ةفيلخلا رما ىتح هباختنا ىلع ةنس رمت تداك امو . هباختنا يف ةيرحلا رفوت مدع

 . هعادخ نم دكأت امنيح « تارفلا يف هتثج ءاقلاو

 يف حلفاو « ايالدنش سويسانثا ىعدي رخآ ليخد رهظ « (7557) اهنيع ةنسلا يفو
 ىلع طالبلا يف هئاقدصا ةطساوب لصحو «اي ايك اطنا ىلع ةيك ريرطبلا ةدسلا ىلا لوصولا

 ةنس هفتح يقل ذا «ًاليوط هل مقتست مل رومالا نا الا . 0 ةفيلخلا نم دييأت موسرم

/. 

 سج.رج اوبختناو جبنم يف ًاعمجم نويزيفونملا تاس املا

 معني مل ديدجلا كريرطبلا نا الا . ةتوتاق ا ير ”يناثلعبلا (لوالا)

 عشجلاب ءاراد فمسا دواد وهو «هتفقاسا دحا همهتا دقف . ةليوط ةدم ةحارلاب

 نم ىرخا اروما هتمهت ىلا فاضاو ؛روصنملا ةفيلخلا ريتركس كلام ىدل ملظلاو

 نم ًاموسرم سمتلي مل ديدجلا كريرطبلا نا يهو « نيملسملا يف رثؤت نا اهنأش

 اذه ةنوشخ نم مغرلابو . . ةقييقتعلا قدوم نسا لم :ئلا رطضو العلا ةفيلخلا

 عفري نا ةلوهسب عاطتسا هنكلو . بَذُعو سجرج ىلع ضبقلا يقلأ دقف «ءارتفالا
 دمحم مسا لمحت هتظفحم يف اهلمحي يتلا ريناندلا نكت ملا . هسفن نع ةمهتلا

 يف هجز «ًايفن باجاو « ءايميكلا ةعانص فرعي له ةفيلخلا هلأس ذاو ؟ ةينآرق تايآو

 روصنملا فلخ ءيجم ىتح « 2" '”نينس عست لاقتعالا نهر لظ ثيح دادغب يف نجسلا
 يع دق روصنملا ةفيلخلا ناك ءانثالا كلت يفو ,/ ه ىلا 77 ةنس نم يا « مكحلا ىلا

 ةلفح يف « حبذملاب اوطاحا دونجلا نا لاقيو .ايكاطنال اك ريرطب اراد فقسا دواد

 يذلا ليخدلا اذه دي نم لوانتلا ىلع نينمؤملا اومغراو ( ةلتسم مهفويسو ع هتماسر

 ناك ءايميكلل باتك ىلع ءاليتسالل بهار لايتغاب همهتي ه7 - ه7 ص ينايرسلا لي ايئاخيم , خيرات )١0(

 روصنملا حبصا نا دعب « ةريزجلا ةرادا يف هتاذ رفعج ابا يكعلا فلخ 7٠ 4 ةنس يفو . هتزوح يف هنا دقتعي

 . ةفيلخ

 نبا) قالخالا ءوسو ةينوميسلاب (عبارلا) انحوي هكريرطب مهنا دق «ناورم كلملا دهع ذنم « سويسانثا ناك (50)
 2١ 8.8-3١١(. . ك١. تايربعلا

 (515 ص .س .م ) نيرسنق ريد يف بهرت دق سجرج ناكو «ءاهرلا راوج يف ةيرق ناثلعب )١5(
 .ه59 - هال ص 2١ ينايرسلا ليئاخيم علاط )3١(

١٠١ 



 درا ا ب للا ا وا سو وب

 هيئوانم عيمج ىلع ضبقلاب تايحالص هلّوخو موسرمي هدّوز ةفيلخلا نا اهيسالو

 ةسراممب 0 هاد ةيوزخلا هن انايخا ا اولغتسا دقف اذكهو

 1١ تاطلسلاب ىدا ان اذهو . ل

 مهب غلبو . فقولا لاوما عيمج ىلع ءاليتسالاو سئانكلاو ةريدالا ءاسؤر ىلع ضبقلا

 لبق ةدر يلا فجل اي 6 رسما دليلا ىلع يتم عهشسرعت سر اف يآ ةناوتن رووقلا

 دهعلا اذه ىف نييقرشلا باتكلا زربا. ١

 اباَتك نماثلا نرقلا بجنلا دقو قرشملا ةسينك يف ًاريبك لازي ام يركفلا طاشنلا ناك

 مهنم رك ذلاب صخن نيزراب
 سردو ليبرا نمير يديم ثيبةيو يدل ءجرعالا دادشدرلاو

 0 م سسوس ةدم ملع ثيح لصولا

 0 تقيل مالا تا ملل

 . "ةديدع لئاسرو ا يف تالاقمو كالا قرط يف اكو دوه

 نم اهيف ام عم ©” ةريثك ةشوشم فسوي ةايح نع ةفعلا باتك انل اهلقني ىتلا

  )9١١ص .ةيمارألا ةغللا بدا هنع علاط 8١١ - 8١8.
 ) )57ددعلا « يرصبلا حاندعوشيال ةفعلا باتك ١55.



 رونلا رصبا (ريصبلا وا يئارلا يا )اياّرح فسوي نا اهنم صلختسنو . ةسيفنلا تامولعملا

 ىلع اهلالطا عقت يتلا ةميدقلا ابيسروب يهو (دورمث سريب» يف نماثلا نرقلا علطم يف

 . ةيرثالا لباب نم ةبيرقلا ةلحلا ةنيدم نم يبرغلا بونجلا يف مك 7١ ةفاسم
 حبصا يذلا سوقايرق داشرا تحت ©" ابيلص ابنالا ريد يف ملعلا فسوي ىقلت

 دهع ىلا فسوي شاعو ا ةنس لبق كلذو « (لصوم يكسا) كليا افا اقدح

 هطاشن غلبو . ا//د ةنس قرشملا ةسينكل ًاكر يرطب حبصا يذلا ريبكلا لوالا سواثميط

 عوشيتخوب نابرلا ريد يف ميقي ناك امنيب « هتايح نم ةريخالا ةبقحلا يف هتورذ ىبدالا

 ودبيو . بايدح ةقطنم يف (رومخم) يانيز ةيرق نم برقلاب عقاولا (اناك رم ريد» وعدملا

 تاقياضمل ضدعت كلذل . يقرشلا دقتتعملا ًامامت رياست ال ةئيرج تناك فسوي تاباتك نا

 0/0 اجيازبام (ةكاعوملا نكن ةروبوت يي ا

 ءاج امو . :ئايلدلا انحويو ىماقالا انحويو ايارح فصوي ىلع هراثا امك « نايهرلا هيلع

 نابي نيريخالا ةثالثلا صاخشالا ءالؤه مرح ىف لوالا سواثميط كريرطبلا ناسل ىلع

 , © ”0ليلقب هوقبس نمم وا هيرصاعم اوناك مهنا
 يوابوصلا عوشيدبع ركذ دقو . ىّصحم نا نم رثكاف اياّرح فسوي تاباتك اما

 اهيف لوانتو . تاطوطخملا ضعب يف اهنم ليلقلا يقبو .2© 'هسرهف يف اهنم ريثكلا
 ردجتو . (ايرويت -ةدهاشملا) لمأتلا اميس الو « ةيحورلا ةايح لا يحاون فلتخم فسوي
 وه بهرت يذلا هيخا عوشيدبع مساب عضُو دق فسوي هبتك ام مظعم نا ىلا ةراشالا

 قيمعلا هعضاوت نوكي دققف كلذ ىلا فسوي ادح يذلا عفادلا اما . اناك رم ريد ىف هاضيا

 ؛ © ةيسنكلا ةطلسلا تاقحالم ًابّتجَت همسا ىلع رتستلا يف هتبغر وا

 قرشملا ةسينك ىف نيفوصتملا ربكا ىئايلدلا وا اثايلد انحوي ربتعُي , ىثايلدلا انحوي

 . شوقلاو ينفس نيع نيب ام لبجلا حفس يف ةعقاولا كتسريب ةيرق نم ب ةلاب هلالطا ةنئاكلا بيلصلا ريد وه (؟9
 ١١6. ددعلا (؟1:)

 موي مسر كونرب عوشيا ق ةيلثاجلا ا 214 ةيسنكلا ماكحالا ميظنت هباتك يف) يوابوصلا عوشيدبع لوقي (5 59

 : ةثالثلا صاخشالا ءالؤه ةحاس أدب هيف ًاعمجم دقعو . (م 8719 ةينانوي 14*١١ ةنس ناريزح ١ دحالا
 ردجنو .(هيلع نوذخؤي ام اهيف نكي مل ذا « مهتاباتك ةءارقب نابهرلل حمسو «اياّرحو يثايلدلاو يمافالا انحوي

 قحلا رداصم نمض ١914٠ ةنس ةينيتاللا هتمجرت يف باتكلا اذه رشن يتسوف بالا نا ىلا ةراشالا
 . ناكيتافلا يف ىنوناقلا

 سرهف ؛ ١7 ةنس امور يف ةينيتاللا هتمجرتو يناي رسلا هّصن رشن دقو . ١4< ص «ينالقاحلا رظنا (؟5)

 ,78 - ال" ص 2.١985 دادغب « يبح فسوي روتكدلا بيرعتو قيقحت , يوابوصلل نيفلؤملا
 .8؟/ - "؟؟ ص هقةّيمارألا ةغللا بدأ هنع علاط ("0)
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 ياس ال راو ا ل لا نماثلا نرقلا يف

 ارو 5 ا اشا
 0 او ا ا

 (خيشل ةيشلا) انا د اشيا يسو ««يئلدلا همسأ ةمثا نمو و زبخلا ضوع يلدا

 يك ب مح انا ع ا را ا
 ةرازلقو ةسينكلا هذه اهلبقت مل ةعيرج راكفا مهتاباتك يف تلجت نيذلاو  قرشلا
 وا ضوافتلا ةيغب ر(ال/مء ض٠ .) (ةلجد ةثيدح) ةفيدعا شقتسا ناميلعَس

 لوكرا ةيرق بناجب ودرق لبج نكسف ؛ يطول ساحر ردح لو ' ..داشركمالا

 . نفدو (* ”2ةينملا هتفاو ريدلا اذه يفو . | ريد دف يح «ىدوج لب نم ةبيرقلا

 عضو يثايلدلا انحوي نا“ “ 'نيفلؤملا سرهف يف . يوابوصلا عوشيدبع لوقي ١غ :
 ةلاقم 5 هعضو ام عومجم نوكيو . ةينابهرلا ةقيرطلا يف ةيجش لئاسرو نيباتك

 ةيهلالا بهاوملا) ادج هيماس ةيفوصتو ةيكسن عيضاوم ىلا قرطتت ةلاسر ه١و
 ا « ناطيشلا دض عارصلا «رارسالا ملع « ةيحورلا تايرعفلا

 ام نأش « تاباتكلا هذه نم ائيش اوفّدح دق نييزيفونملا نم اضعب نا الا (. . . خلا

 يشير لع سير ساحر

 سا نا ياتك يك لاق هنال « دمرحف اعمجم دقو : قيثاجلا سواشميط اهلبقيملاهقلا

 حورلاو نبالا نا هلوقل «ةينالباسلا» ةمهت هب تقصلأ امك . 26 ”(هتوهال ىري انبر
 طم نيس ركل ساما ساس هاج نيصخش اسيلو ىوق امه سدقلا

 يتلا ةقيمعلا هراكفا مهف اوٌؤاسا دق انحوي يرصاعم نا الا . ءيش لك هب ى ةلخ بآلا نأل

 .١١ا/ ددعلا (؟8)

 . كوهد ةقطنم يف ريخيب لبج حفس يف ةعقاو ولا يش اوك يهو « تومدرا ةيرق يف دلو 59١

 ةنسل 8 دلجم . قرشملا ةملك ةلجم ىف ؛ىلمركلا ىلويب ريبور بألا ؛10١١ ددعلا , ةفعلا باتك علاط (50)
 .155 - مال ص 1

 )١: )5ص « ىنالقاحلا ىف ٠«( ال" ص «2ىبح - 751.,

  )41١ددعلا ,ةفعلا باتك /ا١١.



 توهاللا تايطعم ءوض ىلع نآلا اهأرقي نم اما . قرشملا ةسينك يف ةفولأم ريغ تناك

 اب و ا ل ف لغوا دق ناك انحوي نأ نم ققحتيف « يفوصتلا

 ا يف رخآ صخش اهشاع امّلق ةيحور ةربخ ةجيتن تءاج هتاباتك

 هلئاسر ةعومجم يعوسيلا شاكد ميلس بألا مجرت دقو ؛«١٠8 - 7. ص  ةيمارآلا ةغللا بدا هنع علاط (57)
 . ١985 ةنس «توريب ىف قرشملا راد اهترشنو ةيبرعلا ىلا ةيحورلا

 *؟ ١١
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 رشع يداحلا لصفلا

 8 - مخ ) ريبكلا لوالا سواثميط

 فلتخم هطاشن لمش . نرملا يسايسلاو ريرحنلا ملاعلاو كّنحْما يرادالا وهف . لوالا
 ةيكريرطبلا ةدسلا هغولب ةقيرط لوح ءارالا تفلتخا امهمو . ةيندملاو ةينيدلا ةدعصالا

 غلبي نا فرع دقف . ةسينكلا هذه مالعا رهشا نم املع لظيس وهف « قرشملا ةسينك ىف

 لواح يتلا ةبعصلا تارتفلا يف اهنع دوذي ناو « اهراهدزاو اهدجم جوا ىلا هتسينكب

 ةميدقلا رداصملا ىه ةريثكو . تاداهطضالاو نحنا فصاوع اهيلع اوريثي نا ضعبلا اهيف

 . 2 ”يجراخلاو يلخادلا هطاشنو ميظعلا كريرطبلا اذه ةايح تلوانت يتلا ةثيدحلاو

 خيراتلا « يربعلا نبا ؛؟55 - 514 ص ءابيلص ؛له - 7١ صء«يرام . نايلدجملا : يه رداصملا هذه مها )١(

 بالل ةيبرعلا ةمجرتلا يف ءاسؤرلا باتك , يجرملا اموت 4185 - 179 و 175 - ١55 ص .؛” يسنكلا
 ؛58١ -١ه8صضصءا .* ةيقرشلا ةبتكملا « يناعمسلا 6 < 15ه و15515 لضولا ءانوبا رهبلا

 < ١2 صا” .ةتسل 1 يحيبسملا قرشلا ةلجم يف , هلئاسرو لوالا سواثميط كريرطبلا «ناورب

 خيرات « كرتشموب ؛؟54١ - ١ ص 2١9٠014 سيراب . ةرطاسنلا كريرطب لوالا سواثميط «روبال  ؟

 امور 2." ط « ةينايرسلا ايجولورتابلا ءانيبروا يدزيتروا ؛8١5- 7١7 ص ؛ نوب « ينايرسلا بدالا

 ١ ص ,؛5574١ . يدهملا ةفيلخلا ماما لوالا سواثميط كريرطبلا لادج ءانكنم ؛1؟5 - 7١5 ص «
 ليئافور ؛ 11١1١- 8 ١ دومع ؛19145 ةنسل ١٠١5 , يكيلوثاكلا توهاللا مجعم يف « نارسيت ؛ -

 بدا «انوبا ريبلا ؛87 - ١ ص ؛4557١ امور «لوالا سواثميط يروطسنلا كريرطبلا لئاسر « ديواديب
 ةسينكلا وا لوالا سواثميط كريرطبلا «نامتوب ؛#*8 - 888 ص ١917٠0 توريب .ةيمارآلا ةغللا

 سواثميط ةلاسر ءوخيش انح ؛١* - ١ ص 915١ه توريب ؛لوالا يسابعلا رصعلا يف مالسالاو

 ١ - 4١. ص “١98, امور ,. سيجرس ىلا لوالا



 هتأشن ١(

 بونجلا يف ةعقاولا ةزح ةيرق يف 77/171 ةنس وحن يف رونلا سواثميط رصبا
 لوح ةقيقد تامولعم انيدل رفوتت الو . ةليبن ةلئاع نضح يف « ةيلاحلا ليبرا نم يبرغلا

 هيف يراك لال كيلأ افقس) ناك سيك زيك همع- نأ ملعت اندكل . ىلوالا هتأشن
 ةقطنملا يف ةعقاولا شوشاب ةسردم ىلا هلسراو « هيخا نبا ةيبرتب اذه متهاف . بايدح
 دادنشدرب ميهاربا ةسردملا هذه ريدم ناكو . ريبكلا بازلاو رزاخلا يرهن نيب ةيلبجلا
 . يتايبجلا ياباب ىلع ملعلا ىقلت دقو « هرصع ءاملع ريهاشم نم وهو , جرعالاب بقمملا

١١ 5 



 كلذك و « ةيك ريرطبلا يف هفلخيس يذلا نونرب عوشياو سواثميط جرخت ميهاربا ىلعو
 ريبكلا ذاتسالا اذه ناكو . لصوملا مكاح رس نيما ذئدعب حبصا يذلا يرابنالا حون وبا

 ءابالا ةءارق ىلع هذيمالت برديو « وطسرا ةفسلف « ةينيدلا مولعلا ىلا ةفاضالاب « سردي

 لاوط « ةسردملا هذه 5 سواثميط ملعتو . ةينايرسلا ىلا مهتاباتك ة ةمجرتو نانويلا

 ةينانويلا ةفسلفلا ىقلتو . ةينايرسلا ىلا ةفاضالاب « ةينانويلاو ةيبرعلا « ةديدع تاونس

 ليقو . جرملا ةقطنم يف ىرخا ةسردم ىلا لقتنا امنيح هملعم عبتو . ةسينكلا ءابأ ميلعتو

 . لصوملا يف (ىلعالا ريدلا) ليئربك رام ريد يف ديدجلا هزكرم ىلا اضيا هعبت هنا

 شاغب ثيب فقسا("١

 يذلا همع ىلا داع « مولعلا نم ًارفاو أطسق ة لانو هتسارد سواثميط لمك١ نا دعب

 ثيب ةيفقسا يسرك ىلع هل ًافلخ هيخا نبا ماقُي نا اذه داراف . نسلا ىف نعط دق ناك

 يف هبلطم ضفر اذه نا آلا . بايدح طيلوفارطم ( سعة راما نم كلذ سينلاوبو كاك

 « سواثميط ءاقدصا ةطساوب هيف ريثأتلاو هعانقا يف حلفا سيكر ويك نكلو . رمألا قاب

 سواثميط ميقأو . ضضم ىلع كلذ طيلوفارطملا لبقف . يرابنالا حون وبا اميسالو

 ريثكلا ءيشلا فرعن الو , /75 ةنس وحن يف همعل ًافلخ شاغب ثيبل ًافقسا

 سواثميط لماع « « لصوملا مك اح « بعصم نب ىسوم نا ملعن امنا . هتيفقسا نع

 ةبترتملا بئارضلا نم هّتيفقسا ىفعاو « يرابنالا حون يبا ريثأتب كلذو « قيدصك
 . ةلودلا هاجت اهيلع

 ًاكر يرطب هباختنا ("

 ىلاو نيبخانلا ءارآ فالتحخا ىلا رظنلاب « ًاريسعو ًاليوط ةيكريرطبلل هباختنا ناك
 يناثلا عوشينانح كريرطبلا يفوت 21/1759 ةنس يفف . بصنملا اذه ىلع نيسفانتملا ةرثك

 . يباختنا عمجم دقع ىلا ركشك فقسا اموت اعد « ةيراجلا ةداعلا بسحو . انردسب

 اما . نيحشرملا نيب سواثميط ناك و .دادغب يف نويثفرام ريد يف ءابالا عمتجاف

 بايعوشياو:« يلاج ثيب نم بهارلا سيك روبك :اوتاكف نورخألا نوحشرلا
 . ركشك فقسا اموتو « ماليع طيلوفارطم مارفاو « ىونين فقسا

 بايعوشيا الوا عنقأف ءايوقالا نيسفانملا ءالؤه نيب هقيرط قشي سواثميط عرشف

 حشرم ناك يذلا بهارلا سيك ر ويك اما . بايدح ةيطيلوفارطمب هدعوو « هنس مّدقتب

 اماو . هيلا ربخلا غولب لبق لجالا هافاو دقف «نيبيصنو ركشك يف نينمؤملاو ةفقاسالا

 ه ١ ١



 ةيلالقتسالا وا ضفرلا وا دعبلا بابسأل روضحلا نم هتفقاساو وه عنتماف « يماليعلا مارفا
 دييأتب ىظحيي ًاضياركتتيك فقسا اموت ناكو.. امود اهيلا ليمت ماليع ةسينك تناك يتلا
 ذيمالتلا عم يوريب نوقايذكرالا عانقا يف حلفا سواثميط نا الا . ءايوقا نيرصانم
 ةعيلم+ اهنأب مُهَمّهوا اننابكا مهاراو . هوبختنا اذا مسد غلبمب مهايا ًادعاو « نيريثكلا

 ةئيلم تناك اهنا نيح يف ؛هودّيَأ مه اذإ مهبيصن نم نوكتس يتلا مه اردلاب

 وا "179 ةنس ةياهن يف ًاكريرطب هباختنا متو «هذه هتليح يف حجن دقو . ىصحلاب

 ميس 1/١ رايا 7 يفو . رهشا ةينامث لاوط يسركلا روغش دعب ٠ ةنس علطم

 ورم ليقو « يامرك ثيبو ناولحو قشمد يطيلوفارطم يديا عضوب نئادملا يف اكر يرطب
 ةيلدجا"ةويؤطبلا قخقمئاللاب ضعبلا ىخبا امنيحوا: نيديدع ةفقاسا ةبحصب « ًاضيا

 يف نكي مل ذا « ةيكر يرطبلا رتش اءأ مل ينا» : مهباجا « ةينوميسلاب ةيكر يرطبلا عاتبا هنوكل

 اولجخي نا لاملا عفادب ينوبختتنا نيذلا ىلع ىرحالاب ناك و « ىصخح ىوس سايكالا

 . '9(اذه مهلمع نم

 ورم نارطم فسوي معزتف . ديدجلا كريرطبلا دض تراث ةضراعملا فصاوع نااالا
 يسركل اثينح فقسا مطسر اومسرو . ةفقاسالا نم ددع هيلا ٌمضناو « ئوانملا بزحلا

 يرحل و ا ا ا

 بايعوشيا نكمتو « "7ةيوسأم فورظ يف « ةري ريصق ةدم دعب تام مطسر نا الا . هل

 يف ًاعمجم دقع سواثميطل ئوانملا بزحلا نكل . بايدحل اطيلوفارطم حبصي نا هدعب

 هضوع نييعو كريرطبلا لاقاو « لصوملا ةثيدح نم بيرقلا (يلاح ثيب) نيطلا ريد
 يسركلا هملست لبق يفوت اذه نكل .انلق امك « يلاح ثيب نم سيكرويك بهارلا
 نم لاقتساف « ةضراعملا ىلا ٌمِضنا دق ناك يذلا ةثيدحلا فقسا ناميلس اما . يك ريرطبلا

 فسوي لظو . (لصوم يكسا) (دلب» نم برقلاب نوراه نابرلا ريد يف لزعناو هبصنم
 صخش نييعتو هلزع ىلا اذه رطضاف . كريرطبلل ئوانملا هفقوم ىلع اًرصم ورم نارطم
 نكلو « يدهملا ةفيلخلا ىلا فسوي أجتلاف . ورمل ًانارطم هنع ًاضوع سويروغيرغ ىعدي
 لامعا ضعب هدّلق يدهملا نا يرام لوقيو . مالسالا قنتعا كاذ ذا . ىودج نود
 . ؟*0مورلا ةقطنم ىلا بهذ مث « ةدم كانه ماقاف « ةرصبلا

 ةيشاح ١7 ص .نامتوب ؛" ص «لئاسرلا ,ديواديب ؛١4 4١٠ ص ءنوارب ؛١٠7١ ؟ . ك . ت ا« يربعلا نبا )١(
 "١5. ةيشاح 2٠١ ص «وخيش انح ؛١

 ١557-١59. ص «ةيبرعلا ةمجرتلا ىف ءاسؤرلا باتك « يجرملا اموت علاط (")
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 , دادغب ىلا (روباسيدنج) ماليع طيلوفارطم مارفا لبقا دقف .هتنت مل ةضراعملا نكل

 موصلا نم ثلاثلا دحالا يف « دادغب يف نويثف رام ريد يف ًافقسا ١7 ٌمض ًاعمجم دقعو

 ١١ ٌّمض اعمجم هرودب سواثميط دقعو .  ”سواثميط كريرطبلا اولزعو 017١ ةنس

 ةفيلخلا بيبط شيرق يبا ىسيع لاثما « نيذفنتملا فارشالا ضعب ىلا اوأجلف . نينمؤملا

 ىلا اولصوتو « هدما لاط يذلا عازنلا مسجل اولخدتف . يرابنالا حون نبا 2, يدهملا

 متي ناب كريرطبلا يضرو . امهراصناو مارفا طيلوفارطملاو كريرطبلا نيب ةح اصملا قيقحت

 دايعلا بص ةعيب ىف يآ: داعلا بينك ىف ةلئخلا ترجو, مارفا يدي نيب ةيناث هبيصنت

 . هماما عكرف « كريرطبلا عضاوتب ًادج رثأت مارفا نا يرام لوقيو . دادغب يف مورلار اد يف

 ناك يذلا قّرمتلا ىشالتو ةحلاصملا تمت اذكهو , هقناعو سواثميط هضهنا كاذ ذا

 , 113 عملا ةمك" دلو

1 
 « ديدجلا كريرطبلا فكعو « قرشملا ةسينك يف مالسلا لحو ةضراعملا تش

 ءافلخ ةسمخ مكح تحت « ةسينكلا نوؤش ةرادا ىلع « ماع نيعبرا نم رثكا لاوط

 املق جراخلا وحن دادتماو راهدزاو ءوده ةرتف هدهع يف ةسينكلا تفرعو . نيبقاعتم

 تائفلا رئاس عمو نيملسملا عم ةنسح تاقالع ميظعلا كريرطبلا ماقاو ًاليثم اهل تفرع
 يرام هلوقي ام مغرلابو . ريزغلا هملعلو هترادا نسحل عيمجلا مارتحا بستكاو « ةيحيسملا

 10 ريو يحب هلام د( الا رعب تحكي د رو حنأر د ىو طر هنا
 لك يف ريزغلا هملع ابيلص يرطيو .''”(بكوكلا باتكو نف لك يف لئاسر
  ملاعلا اذه نم هليحر ةعاس تبرتقاو ةنس 385 رمعلا نم غلب امنيحو . (5)تالاجلا

 ىلا داع مورلا ةقطنم يف هنا لامُيو ١ 8 ص ؛« ءاسؤرلا باتك « يجرملا اموت ؛/ ص .لدجملا يف يرام (5؟)

 .:ةيحيسملا

 707 )0 نسا نا الا ٠ تو مهدم نأ 0 ا اموت ا لوفي 00

1 

 77 - ا/” ص «ءيرام (19)

 . 16 ص «ابيلص )2(
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 :75ييناثلا نؤداكإ ةنفةةسواثببط يفوتو هل ًافلخ نونرب عوشيا ماقي نأب ىصوا
 اذل « هتماقال ًارقم هذختاو ريدلا اذه دّدج دق ناكو « دادغب يف عوشيليلك ريد يف نفُدو

 . ”2قيلئاجلا ريدب أضيا يعُد دقف
 اذل . دادغب ىف ةفالخلا ىلع اوبقاعت نييسابع ءافلخ ةسمخ لظ يف سواثميط شاع

 هيلا قرطتنس امل ةبلص ةيضرا ئَتهن يكل « مهنم لك يف ةزيجو ةملك لوقن نا انب ردجي
 . هتاقالعو هتاطاشنو سواثميط ةايح نم

 (ا/ مه - ا/لا/له) يدهملا( ه

 دسم ا ا

 سس ذم نعسلا يف نع يذلا سجرج يقول رطبا آل هذه نمد

 ه0 ااا تراسل نيبيصن طيلوفارطم انحوي كلذكو أ 5 7

 ه1 اق ويبلا مدت عدها «رهظا دقو , 7 ا ير لا
 ىف رظنلاب هرما حتتتفا هنال « صاخلاو ماعلا ىلا ابّبحم ناك هنا» : يدوعسملا لوقيف . هتايح

 ءءاطعلا يف هدي طسبو « مولظلا فاصناو « فئاخلا نمأو « لتقلا نع فكلاو ؛ ملاظلا

 فلا فلا 5١و مهرد فلا 0 وهو ءروصنملا هفلخ ام عيمج بمهذأف

 ةلو دن ةماعلا نووشيلال'شيجلا ولعب كاومالا هذه .قفني.ملو ..('96... . رانيد
 يدهملا ناكو . ؟' '2نيفلزتملا ىلعو ءاسنلاو تاينغملا ىلع اضيا ميل ليرة يستحم
 , © رحسلا بتك عيمجبو لبقتسملا لوح تاؤبنتلاو لأفلاو ةفارعلاب ضيا دقتعي

 ص «5 ليذلاو 85 - 58 ص ١59757, دادغب ,5 ط ,داوع سيكروك قيقحت « تارايدلا « يتشباشلا علاط (9)
11 106. 

 ةنس « نافول « ةينيتاللا هتمجرتو 2531٠ ص ء«١ ١9«( 6501 ةنس نافول يف عوبطملا ,لوهجملا يواهرلا خ خيرات 2 ٠(

 .555 ص ؛ 5

 )١١( يسنكلا خيراتلا « يربعلا نبا ؛4 - 7 ص ؛* (. س . م) ينايرسلا ليئاخيم خيرات 2١ 578.
 ك5 7 ص 45+ 21١9514 رصم «؛4 ط . بهذلا جورم « يدوعسملا )١١1(
 .55317 ص

 )١1( لوهجما يواهرلا خيرات  2١ص  2314٠ةمجرتلاو 155.

 )١5( سيراب« ناجيب ةعبط « م. س . ت) ينايرسلا خيراتلا « يربعلا نبا ١85٠« ص ١
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 ةفيلخ لا توم نا اذه أبنت دقو . ينوديقلخلا اموت نب سليفويت وه صاخ مجبنم هل ناكو
 . 2' 2لعفلاب ققحت ام اذهو . بثك نع صاخلا هتوم عبتيس

 نا هيلا يدهملا بلطف . نوال يطنزيبلا روطاربمالاو يدهملا نيب تاقالع ترجو
 يف تأدتبا يتلا ةمجرتلا ةكرح ناف اذكهو . ةميدقلا ةينانويلا ةيملعلا بتكلا هل لسري
 هسفن سليفويت ماقف . يدهملا دهع يف تعسّناو تدادزا دادغب سيسأت ذنم روصنملا دهع

 نا ملعنو . ةينايرسلا ىلا ةينانويلا نم وطسرا بتك ضعبو سوريموه تافلؤم ةمجرتب
 يف اهميلعتبو مهتغل ىلا ةينانويلا بتكلا ةمجرتب اوعرش دق ديعب دهع ذنم اوناك نايرسلا
 ىلع انايحاو ؛ ةينايرسلا تامجرتلا ىلع ىلوالا ةيبرعلا لوقنلا تيرجأو . مهسرادم

 لقت نق اريبك نايريسلا نييحتيسملا رود.نأك كينف الحشو . ًاسأر ينانويلا صنلا

 عضوم يف كلذ نع ملكتنسو . برعلا ىلا ةيقيرغالا مولعلاو ةفاقثلاو ةراضحلا

 ىلا نوملسملا برعلا رظنيس هيف هيف لكوتملا ةفيلخلا دهع يف « نامز يتأيس نكلو . ع

 ارضع ايف قوريسو ع ةييليم ةراكلا ةيكايفالا ندسلا تيرس را د

 يف مالسالا يف ديدج رايت أشن « تامجرتلا هذه ريثأتبو . ةينيدلا مهتركفل ماده
 ١ 7(ةيبوعشلا) 1 رامبل كام وايلر ربع

 ناك امك . يفوكلا ليئارسا نب ىسوم وهو صاخلا يحيسملا هبيبط يدهملل ناكو
 ىظحي « شيرق وبا ىسيع وه صاخ ينالديص « ةلّضفملا يدهملا ةجوز « نارزيخلل
 ةيلديص هل ناكو . مهقوقح نع عفاديو « هبهذم ينب يمحيو « طالبلا يف ريبك ذوفنب
 ةنس نم مايالا دحا ىف هيلا تلبقا ةيراج نا ؟' '”ىوريو . طالبلا باوبا دحا نم برقلاب

 نع اهل فشكي نا ينالديصلا نم تبلطو . راردا ىلع يوتحت ةئينق لمحت يهو ٠
 شيرق وبا رهاظتف . اهمسا نع هل فشكت نا نود « هتبحاص هنم يناعت يذلا ضرملا

 يقتريس أرك ذ ًادلو دلتسو « لماح ةديسلا هذه نا» : ةيراجلل لاق مث « لئاسلا صحفب
 هل تحاب امنيح نيكسملا ينالديصلا كابترال ايو . موي مكديسو « بصاخملا عفرا

 يذلا ,« دهعلا يلو ريمالا ةيظح «نارزيخلا الا تسيل راردالا ةبحاص ناب ةيراجلا

 ةريدالا ىلا أجلي عرشو « ببطتملا ىلع علهلا ذوحتساف . . . يدهملا ةفيلخلا حبصيس
 نسحلو . . . رظتنملا مويلا ىلا روذنلاو ماوصالاب موقيو ةراح ا تاولصلا عفريو سئانكلاو

 )١15( ص «هنيع عضوملا ١717.

 ةيخيراتلا روذجلا ,يرودلا زيزعلا دبع ؛٠9١ دادغب ,ةيبوعشلا « يئارماسلا مولس هللادبع علاط (17)
 ”7”١9. توريب .ةيبوعشلا

 5.2354 7 .ك تا: عربعلا نبا(



 اذه رثا ىلعو . يداهلا ةفيلخلا حبصيس يذلا وهو 2751١ ةنس ىسوم دلُو دقف هظح

 تابه هل تمّدقو « ماركاو ةوافحب طالبلا يف شيرق وبا ىسيع لبقّتسا « ديعسلا ثداحلا
 امنيح طالبلا يف ريبك ذوفنب يظحو « يمسرلا نارزيخلا ةريمالا بيبط نلعأو « ةسيفن
 تاذ رصقلا ةكلم هتجوز نارزيخلاو « دادغب يف ةفيلخلا « ىسوم دلاو « يدهملا حبصا
 عساولا ذوفنلا

 باختناب حامسلا ىلع يدهملا نم لوصحلا وه شيرقوبا ىسيع هب ماق لمع لواو
 عوشينانح : بصنملا اذهل ناحشرم ةمث ناكو . 22 7ةيقرشملا هتسينكل ديدج كريرطب

 ىظحي امهنم لك ناكو . يلاح ثيب ريد نم بهارلا سيكر ويكو « 2" ”موشال فقسا
 ريد يف دقعنملا يباختنالا عمجما رفسي رمل الو . نييناملعلاو نييسنكلا نم بزح دييأتب

 نا ودبيو . اوال هدول اوزاغضا# ةمساح ةخضتن رع دادلقي يف قويتفرام

 اضفرو - كاذنا ةفولأملا ةداعلا بسح - مالسالا زول ةنيكشملا اعد نا دعب « يدهملا

 يأ نم» : بيرغلا لاؤسلا اذه اهنم « امهيلع ةينيد ةلكثسا حرط ىلع فكع « ضرعلا

 بشخ نم) باوجلا نسحا سيكرويك نا نم مغرلابو «؟ ىسوم اصع تناك بشخ
 ةفيلخلا اعفد - اضيا شيرق يباريثأت كش الو - هلالجو عوشينانح ةئيه نا الا ؛ (زوللا

 نب عيبرلا ريزولا ىلا دهعو «ًاكر يرطب عوشينانح ريتخاف . هسفانم ىلع هليضفت ىلا
 ريا زالط يديلاتم يدا ة فاكو رارقلا اذه ذيفنتب سنوي

 مدهل يخاف لسرا هناو «' ؟ :)نايحا:نييحيسملا:دهطضا ىئدجملا نا ليق دقل

 نم ريثكلا مده دقو .نييحيسملا ديبع عيبلو برعلا دهع يف تينُب يتلا سئانكلا

 اضيا كانهو . بلح ةقطنم يف رمالا اذه ىرجو . ديبعلا نم ديدعلا فو سئانكلا

 تا ٠٠ وحن ا/ا/8 ةنس يدهم لا ٌرطضا
 عضيو . ©" 7(ثيل)» ىعدُي صخش داهشتسا ًاضيا انهه ركذُيو . مالسالا قانتعا ىلا
 اميس الو ةقدانزلا هاج ةفيلخلا لعف ةدر قايس ىف ثادحالا هذه ىنايرسلا ليئاخيم

 نوال يطنزيبلا روطاربمالا ماما ةفيلخلا قافخا ةجيتن ناك كلذ نا ودبيو . نييونامل
 برق ةنكاسلا ةيحيسملا تائفلا ضعب ىوس لمشي مل داهطضالا اذه ناو « عبارلا

 ص «ابيلص قحلم يف) ورمعو يرام اما . روصنملا دهع يف باختنالا اذه عضي يذلا ديحولا وه ابيلص )/١(

 دهع علطم يف يا «/ا/5 ةنس يف هعضي يذلا ينيبيصنلا ايليا كلذك و ,« يدهملا دهع يف هناعضيف (8

 . يدهلملا

 )١5( دعب ىلع عقي عضوم ١١ (كوكرك) يامرك ثيب ةقطنم يف (قوواط) قوقاد نم مك .
  )5١١ص 27” س . م عل ااط ١.
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 فقوم نا لوقلا اننكميو « ةيئانثتسا تناك تاءارجالا هذه نا الا . ةيطنزيبلا دودحلا
 هتاقالع ىف ًاحضاو كلذ ىرنسو . نييحيسملا هاجت حماستلا نم ريثكب مسّتي ناك يدهملا
 ,:ريبكلا لوالا سواثميط كريرطبلا عم ةيدولا

 ىف ةينملا هتفاو « نوراه رغصالا هنبا هعمو « ناتسربط ىلا ارئاس يدهملا ناك امنيبو

 نم هطوقس ةجيتن نك هتوم نا ليقو 0 ا با ؛ يف ذرلا يف ةضماغ فورظ

 ةسفانملل ةيحض عقو ثيح « هممست ىلا ىرخا ةياور ريشتو . الازغ قحالي وهو هسرف

 نارزيخلا نم ريثأتب كلذو «ركبلا هنبا يدأهلا ىسوم نود (ديشرلا) نوراه ىلا ليمي ذخا
 . ىسوم ىلع نوراه لّضفت تناك يتلا

 (785 - ا/م5) يداهلا (5

 ةسداسلا يف وهو 0 2" '"ةنس ىوس هتفالخ مدت ملو . يدهملا هابا فلخ

 لا ا لا يول درا امص تراسل
0" 

 نوراهو (يداهلا) ىسوم , نيوخالا نيب قاقشلا روذب رذب دق يدهملا ناكو

 داعبا نع كعمي ىسوم .ناكف ع ديععلال ةعيبلا كعك نق: ةوراه نا عمو . (ديشرلا)

 ىتح ليوط تقو ضمي ملو . كلذل ريغصلا هنبا نييعتو دهعلا ةيالو نع نوراه
 ةسايسلا نوُؤُس ىف لخدتلا نم اهعنمف . نارزيخلا هماو يداهلا نيب تاقالعلا تمزات

 عم هيخا نوراه زاجتحا ىلا رمالا هب ىّدأو . " ””تاعامتجالا دع نمو ةرادالاو
 ذيفنت لبق هتلجاع ةينملا نا الا . امهلتق ىلع مزع دقو « ىكمربلا ىيحي هراشتسم

 ىلا (يداهلا) جرخ» : ؟' ”يرام لوقيف . ةضماغ فورظ يف كلذو « هتطخ
 ملأتف . ءاملا ىف هيمرو ءادهشلا ضعب توبات رسكب رما « ةثيدحلاب راص املف . لصوملا

 ١١( لئاوالا نويسابعلا ءرمع قوراف  2١ص ؟7١؟١7.

 تناك» : لوقي فارشاالاو هيبنتلا يفو ,رهشا ةثالثو ةنس 774 ص .* بهذلا جورم يف يدوعسملا لوقيو (17)
 .791 ص « ةيجراخلا هتئيه اضيا انه فصي وهو «(«اموي نيرشعو ةسمخو ارهشو ةنس هتفالخ

 .37736 ص ل'؟ بمهذلا جورم (515)

 ١514. ص ١ لئاوالا نويسابعلا ءرمع قوراف (15)
 .727 ص .لدجملا (559



 ينحل سوح ياي ع يبو هكر ماقد: ديدش عادصو هينيع يف

 00 بق 1 افا ز تكد! قيو .فارهش :رشع:ةئلثافتدماو :٠ تامو نلقغاو
 ناك و « لصوملا ةثيدح ىلا ةلحر نم هتدوع دعب ةصاخ اوس نارزيخلاو يداهلا نيب ةمزالا

 اهنبا ىلع ًارهاظ ناك اهقلق نا ثيح « (! ةنس ؟)رمعلا لبتقم يفو ةديج ةحص يف

 رمأتو ةصرفلا نارزيخلا زهتنتف . شارفلا يف ًاضيرم يداهلا عقي ةأجفو . نوراه سوبا
 , ؟0*2يدوعسملا اما . أطخلا قيرطب هتمس هل ةيراج نا ليقو . (هّمس وا هقنخب اهمدخ
 . هردص ىلع اهايا ًاعضاو اهديب كسمم وهو.هسأر دنع هماو تام يداهلا نا يوريف

 رظنلاب « ةحصلا ىلا برقا يداهلا توم يف نارزيخلا رود ىلا ريشت يتلا ةياورلا ناودبيو
 . ركبلا اهنباو مالا نيب ةمزالا كلت ىلا تدا يتلا فورظلا عيمج ىلا

 تدادزا» :

 ١( ديشرلا نوراه )85/ - 8٠١9(

 00 ا ا رول ىتنم هيذاولا تناك نااام

 : ةريهشلا ةلمجلا هذه يلزم وتزوالا ناسل ىلع تءاجف . نومأملا هنبا دلو هتاذ
 قالخ ينس وراه ىنضماو . 8(ةفيلخ دلوو « ةفيلخ ماقو « ةفيلخ تام « ةليل
 ىلع طلست» : 2 '7”يدوعسملا لوقي ىنعملا اذهبو . نارزيخلا هما ةياصو تحت ىلوالا

 . "70ه 789ه ١17 ةنس نارزيخلا توم دعب يا « (هتفالخ نم ةدم دعب رومالا
 اهلل ناك“ ةايدك 00و را يور راجسولا تالا

 ل ككل 010ه ندا و كلوز" ريب ك اةنكبر ةلانإ موك انيق © ريق

 هفقوم ناكو . ًاضيا نييطنزيبلا دض ةلمحب موقي ناك ةرم لك يفو « تارم ينامث ةكم
 يف هقافخا وا هحاجن بسح فلتخي « ةيطنزيبلا دودحلا ناكس اميس ال « نييحيسملا نم

 « نيرشعلا نس نود وهو نييطنزيبلا دض ةلمحب ماق دق نوراه ناك و . تالمحلا هذه
 نا الا . روفسوبلا يف مهتبراحم ىلا « يكمربلا دلاخ ةيعمب , يدهملا هوبا هلسرا دقو

 )١0( لئاوالا نويسابعلا  2١ص 575.

 .7137 ص بهذلا جورم (؟4)

 9١ ١( || ت) لودلا رصتخم خيرات « يربعلا نبا ؛؟ 86 نه 114 ةرهاقلا , ءافلخلا خيرات « « يطويسل 1

 ص «نامتوب ؛؟؟ "7 ص 5*7 ١ .

  0١ص .فارشالاو هيبنتلا ١95.

 .554/ ص .* بهذلا جورم (؟١)

 5١ه ص «.نامتوب (؟19

 "ا ص «ذد .م . ت « يربعلا نبا ؛1754 ص « يطويسلا (73179

١7” 1 



 مهتكلم دهع يف 79/4/7517 ةنس ناك مهيلع نوراه هزرحا يذلا ريبكلا 0

 َفيلح ًامود اهيف رصنلا نكي مل «روفقن نيبو هنيب ىرخا بورح تراد مث .  ””هنيرا
 ل لا ل ا نوراه

 ىلع ةواسقو أفنع رهظا . كلملا هل بتتسا امدنع» : لوهجملا يواهرلا لوقيو . سئانكلا
 0 ”(هدهع علطم ذنم مالسلا مّيخف , نيمرجما
 كلملا مدق 271/ ةنس يف» : الئاق ةثداحلا هذه لوهجمل ا يواهرلا انل لقنيف . ماع ارجو

 ,نييحيسملاب اوشوو ةنيدملا وملسم عمتجاف . اهرلاب ٌرمو « مورلا دالب ىلا زاتجيل نوراه
 ةنس لك ًارس ينأي مورلا كلم نا اوعّداو « مورلا كلم باسحل سسجتلاب مهايا نيمهتم
 . سوقانلا لاطبابو ىربكلا ةسينكلا مدهب نوبلاطي اوناكو . مهسئانك يف ةالصلا ةماقال

 دلاخ نباوهو - ىيحي لخذتب « ةيغاص ًانذا مهمالك قلي ملو  اودرط نيشاولا نا زيغ

 . " ”(مهل عايصنالا مدعب هيلع راشا يذلا نوراه بتاك - يكمربلا
 ىف قيمع ريثأتو ةلودلا ىف رومالا ةفد ةرادا ىف ريبك رود ةكماربلل ناك دقل « لجا

 هيوذ عم نكس دق يكمربلا دلاخ نبا ىيحي ناك 17١ ةنس ذنمف . ديشرلا تافرصت
 نس رم تاس يي حلا ترص داعب ا احس رح

 دعب (مورلا ريد» همسا حبصا مث ( (مورلا راما مهرقم ىلع قلطأف . نييبسملا مورلا

 ناك: يدوعسملا لوقيو . نييحيسملاب ةقيمع تالالص ةكماربلل ناكو . دهعلا كلذ

 نم ديدعلا مهلوح ةكماربلا عمجو . (" ””«رظنو ثحبو « ةفرعمو ملع اذ دلاخ نب ىيحي
 ةأون لعب اميف تحبصا يتلا ميكب ةيارغر فضا مهدهع يفو . نيمجرتملا
 مدقتسا يذلاوه يحبو "2)(ةمكحلا تيفا مساب تفرُع يتلا ةمجرتلا ةيعداك ال

 رفعج مدختسا 2/5١ ةنس يفو . م يلا

 ارود يروطسلا"بيبطلا اذه بعل كقؤ... هيدل ًابيبط عوشيتخب , نب ليربج يكمربلا

 ةجلاعمل انحوي وبا هيوسام لبقا روباسيدنج نمو . هسفن ديشرلا نوراه ىدل اي

 هيوسام انحوي هنبا راصو . دادغب يف ىفشتسم لوال ريدم لوا حبصا دقو « ديشرلا

 ا ص .ذد .م . ت « يربعلا نبا ؛ة ٠7 ص ء” سد.م(55)

 ١١. ص 21945 دادغب ءانوبا ريبلا بألا بيرعت ,؛ لوهجملا يواهرلا خيرات (85)
 ١. 54 ص «هنيع عضوملا (359)

 .779 ص 2” بهذلا جورم « يدوعسملا (10)

 هويدلا ديعس ٠١5 - 4١١5 ص /١514, دادغب . قارعلا يف ةميدقلا بتكلا نئازخ , داوع سيكروك (؟)
 ١59375. لصوملا ,؛ ط .ةمكحلا تيب ءىج



 ةنس ءارماس يف هتافو ىتح لكوتملا مدخو . نومأملا دهع يف نيمجرتملا سيئر (ايركزوبا)
/5. 

 فكعو . ةيطنزيبلا ةقطنملا نم اهئارشو تاطوطخم لا عمج يف ديشرلا ىعس

 ءالؤه نع ملكتنسو . ةيبرعلا ىلا اهنم ريثكلا لقن ىلع نويحيسملا نومجرتملا
 . قحال عضوم يف نيمجرتملا

 ةيضقل ماقتنالا وا عمطلا وا فوخلا عفادب « ةكماربلا ىلع بضغ ديشرلا نا الا

 ./01 ةنس مهمظعم ىلع ىضقو . يكمربلا رفعج نم ارس تجوزت يتلا هتخا ةسابعلا
 2 نوراهل 6و ميا يبلع اطقلاولا ازيك يشم لقفاما خوشالجب نب ليزبج بييبطلا اما

 ةياهنلا يف هنا الا . نييحسملل طاللبلا يف اريدق ًايماحم راصو « هرافسأ عيمج يف هقفارو

 يدابعلا نوع يرثلا يرهوجلا لثم « ليربج ناف . لوالا سوائميط كريرطبلا عم فلتخا
 لب « عيطي نا ضفر « كريرطبلا هنأ املو . نيملسملاب ةوسا يراوج هل ْذخَنا « ةريحلا يف
 نم طقس « تيبلا ىلا هتدوع ىدلو . سواثميط ةنعل هتاذ ىلع بلج امث « كريرطبلا متش

 ءافشلاو ةرفغملا بلطو كريرطبلا ىلا ءوجللا ىلا رطضاف . هفارطا ترسكتو ناصحلا
 رمتسا دقو . ةبوتلا نمو مراصلا موصلا نم مايا ةثالث هيلع ضرف نا دعب هأربأف « هنم
 . أضيا نيمالا دهع يف بطلا ةنهم ةسرامم يف ليربج

 ةنسحمو طالبلا يف :نييسيمحلا الاعف دبس ومالا ءاودديشرلا,ةجوز ةديبؤ: تناكو

 مدكت نيمالا ما ةدلجت تناك » : يرام اهنع لوقيو . ةريدالاو نستابكلا ىلا ةريبك

 ةداعاب ديشرلا عيقوت تجرخاو « مهمدختستو ىراصنلا ىلا ليمتو ًأريثك سواثميط
 « ةضفو بهذ نم نابلصو نيناعشلا مالعا تلمعو « هعيسوتو ريدلا نم مدهتسملا

 يف بيبطلا ليربج تدضعو عيبلا ءانب ىلع ةرصبلا نارطم سيجرس تنواعو
 اهتداعا يف سواثميط رودو اهقالط لوح تاياورلا فلتختو . © 7(كلذ يف هباطخ

 قيمع مارتحاب اهبلق يف تظفتحا اهناف «رما نم نكي امهم . يعرشلا اهعضو ىلا

 . تالاجما ىتش ىف هتدعاسم ىف اهدهج تلمعو كريرطبلل

 ترهدزا هيف « ةدعصالا فلتخم ىلع ةيسابعلا دوهعلا عملأ نم ديشرلا دهع ناك

 طالبلا ةهبأب لثملا برضو . مالسلاو ءاخرلا داس هيفو « تامجرتلا ترثكو مولعلا

 ةيرحلا رصعو « يراوج لاو خذبلا رصع «ةليلو ةليل فلا رصع هنا .هدجمو
 ديشرلا نا ليق ىتح « يجراخلا ملاعلا عم ةعساولا تاقالعلا رصعو «رارقتسالاو

 .,77 ص .لدجما يف يرام (؟9)
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 ناكس ددع نا نوخرؤملا لوقيو 7 برغلا روطاربما هلا لدابت

 نيعيراو عيرا نبا هتافو ىدل 0 وب ا

 20 )عَ

 (م11"- 8١ 9) نيمالا (8

 هابا فلخ . ير ب رت اس مار يراد تنس يباب

 لوقيو . رهشا ةتسب نومأملا نم رغصا ناكو « ةنس نيرشعو نيتنثا نبا وهو ٠١5/ ةنس
 ل ا لا يل يب ل هنا) : يدوعسملا هنع

 2000 نبا ىواهرلا اها. ؛!)(هرمأ يف ركفم ريغ :ريبدتلا فيعض « يأرلا زجاع

 يذلا (نيمالا) دمحم هنبا هدعب كلمي ناب اهيف رما ةيصو بتك نوراه نا لوقيف
 ىلا هعم لزناو ءايروس ىلع مساقلا هنبا لعجو «دادغب يور « ةديبز هل هتبجنا

 هدالوال ةكلمملا نوكت ناب نوراه ىصوا دقو . هللادبع وعدملا نومأملا هنبا سراف دالب
 نااهو نيالا ناذلا مساقلل هدعبو « نومأملا هللادبعل مث , دمحم ًالوا « بقاعتلاب ةثالثلا

 اذهو . كلملاب هدعب نم ىسوم هنبا ةعيابم ءاش ىتح « دادغب يف كلملا مامز ىلع ىلوتسا

 9 رهاملا و نينالا راصلا نيد ةحاط يورد ترادو:. اريثك هظاغاو قومأملا راثآ اه
 دادغب يف نيمالا سأر اوعطقف , نومأملا شويجل رصنلا مت نا ىلا « نينس ثالث وحن تماد
 : ءامدلل ًاكاًمسو وهللا ىلا ليمي ًايناوهش نيمالا ناكو . ناسارخ ىف نومأملا ىلا هولسراو

 . * هرما لمهيو هاوه بكري
 رهظي امنا . نييحيسملا نم ًاحضاو ًافقوم ذخّتي نا ريصقلا هّمكح نيمالل حتي مل

 ا ل رار لس رس الا ل ل ا حرم ل

 ةثالث ةدم يحيبسملا يرهوجلا نوع ىدل ةريح لا يف : ماقاو .' * ”2ةرصبلا يف عيبلا ءانب

 ١5. ص ا(« لوهجما يواهرلا خيرات ؛ 9 ص «. فارشالاو هيبنتلا . يدوعسملا (50)

 ) )4١ص .2,” بهذلا جورم 14١7.

 ١5. ص 2١ لوهجما يواهرلا خيرات (7)
 يربعلا نبا ؛4575 - 1.5 ص .* بهذلا جورم ؛١.8 - *.. ص . فارشالاو هيبنتلا ,« يدوعمسلا (47)

 ا ال سفن اكن

 ”7١. ص .فارشاللاو هيبنتلا ,. يدوعمسملا (41)

 "1 ص « لدجما يف يرام (15)



 ليربج لاوما تحبصا دقو . هرس نيما هماقاو عوشيتخب نب ليربج هنم ىنداو . رهشا
 يفو دادغب يف هديس دض ترج يتلا نتفلاو برحلا يف بهنلاو بلسلل ةضرع هتاكلتممو
 عاطقلا يف نومأملا راصناو نيمالا راصنا نيب كراعملا ىدحا ترادو . ىرخالا قطانملا
 يف اومدختسا مهنا امبرو . ةيسامشلا باب دنع « ةيقرشلا دادغب يلامش عقاولا يحيسملا

 يف سيل ذا « ءادعالا دض قيناجملا ىف اهفذقل سئانكلا ضعب ديماوع عطق ةبسانملا هذه
 0 ل 0 : ١ 1 0و احح دادغب

 (مم8- )81١7 نومأملا هللا دبع (8

 هنكلو . نيمالا هيخا دعب ةفالخلا ىلوت . رفعج ابا ىّنكُيو « نوراه نب هللادبع وه

 .م 9١8/ه ٠١ 5 ةنس الا دادغب لخدي ملو . م م <

 ناك» : هلوقب يدوعسملا هفصيو . م 7/ه ١١/7 ةنس (ةقرلا) مورلا ضرا يف يفوتو
 ليلج «ريبدتلا نسح ةبيقنلا لوميم ةردقملا ميرك « وفعلا ميظع ًاداّوج ًاملاع الماك

 لوهجملا يواهرلا لوقيو . (© ”(ةبوقعلاب لججعف بضغلا هيف كّرح امبرو .. . عئانصلا

 دق ناكو «وحنلاو كلفلا ملع يف ًأرهام ًاحيصف ًاميكح الجر نومأملا ناك» : هرودب

 . ؟؟5)(كلفلا ءاملع دنع ًاريهش لاز ام كلفلا ملع يف ًابيجع ًاباتك فنص

 0 ك0 051 ول ا كي ا اولا نأ الا

 ىور دقو . ءارمالاو 0 1 ا هلا هله

 امهريغو نارحو اهرلا يف نييحيسملا ىلع تابارطضالا هذه جئاتن لوهجملا يواهرلا

 اوبل نب

 منا اي ص «(.س .ت) ينايرسلا خيراتلا « يربعلا نبا ؛؟8 ١ ص ءا“ . س .م (545)

 5١04. ص .2فارشالااو هيبنتلا (50)

 .15 ص ,؟ لوهجملا يواهرلا خيرات (؛8)
 1 - 5 نع ةسفا رتصلا (45)

 تيعُدو هيلا تبسُن يتلا ملاعلا ةطراخ هل اوعضوف هرصع ءامكح نم ةعامج ىلا ز زعوا هنا نومأملا نع لقثو (0 5٠(

 -سويميلطب دهع ىلع ملاعلا ةيفارغج يف تاسارد نم اهمّدقت ام ةروصلا هذه تقاف دقو (ةينومأملا ةروصلا»
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 تايضايرلاب ًاملاع دادغب ىلا اولسري ناو « بطلاو ةسدنهلاو ءايزيفلاب ةصاخلا تاطوطخا
 ةيميداك الا رارغ ىلع ( (ةمكحلا تبل رولا يذلا وه نومأملاو . «نوالو» ىعدُي ا

 نييكلملا نم نييحيسم نيمجرتملا مظعم رمالا ئداب يف ناكو . روباسيدنج يف ةينايرسلا
 ىلا ةينانويلا مولعلا تزاتجا مهلضفبو . ةرطاسنلا ءاملع نم اميس الو نييزيفونملاو

 نيخرؤملا ضعب بقل دقو . ديدج نم ابروا ىلا كلذ دعب دوعتس مهنمو « برعلا
 . ةيبرعلا ةراضحلا ذاتساب نومأملا

 ةريبك ةيرحبو حماستلاب ةينيدلا هتسايس تمسّاو . حتفنُم لقع اذ نومأملا ناكو

  ءاملعلا تائف فلتخم عم رتاوتم كاكتحا يف هتلعج ةعساولا هتفاقثو . ريبعتلاو يأرلا ىف
 وأ ةينيد عيضاوم لوح رودت تاشاقنلا تناك اع ابلاغو نييحيسمو نيملسم نم

 بيس يذلا رمالا « عيشلاو تائفلا فلتخم ريبعتلا ةيرح ريفوت عم « ةيسايس وأ ةيفسلف

 هما نم ريثأتب « هتاذ ةفيلخلا ناكو . ةتمزتملا ةملسملا طاسوالا يف حايترالا مدع نم ائيش
 ىمسرلا دوسالا نوللا لادبتسا موي نلعي هب اذاو . ةعيشلا ىلا ليمي « نيتيسرافلا هتجوزو

 ار ما سانلا:ءايتسا راثا ام « 2" '7ةعيشلل رضخالا نوللاب
 نا « ميمح يلزتعم وهو « دوادوبا ريبكلا يضاقلا نلعا هاضربو . 0*2 (ةلزتعملا) رايت وه
 ةفرعم قبس ءارج نم يّ ال ةناسنالا ةيرخل ناو « قولخم ءامهلم هنوك عم « نارقلا

 ءاملعلا يدبُي اهيف « (ةنحما» ىعدت (شيتفتلا» مكاحم نم ًاعون نومأملا أشنأو . هللا
 يلزتعملا بهذملا يبت ناكو . نيفرحنملا نيقراملا ىلع ىضقّيو « مهدقتعم نوملسملا
 ناك اهيف يتلا ةمجرتلا ةكرح ءارج نم « ةيمالسالا ةركفلا يف ةفسلفلا لوخد ةجيتن
 مهلمشتس ةيّئسلا لعفلا ةدر ناف اذل . ةيلوؤسملا نم ربكالا طسقلا نولمحتي نويحيسملا
 نييحيسملا نم ديدعلا اهتيحض حار اذكهو . نومأملا ةفيلخلا توم ىدل ةبضاغلا اهتمقنب

 . © ”انيعشرو دمأو نيبيصنو اراد قطانم يف

 بقارعلا ةقساللف ع الجر نيعبس اوناك و + ةيفارغجلاو ةأيهلا ءاملع هل عضو دقو « نانويلا ي ييفارغج نم هريغو

 روتك دلا ) ةيسابعلا ةلودلل ةعضاخ تناك يتلا مثألاو دالبلا فرعت ىلع ةلودلا لامع ناعا ةيفارغجلا يف ًاباتك

 ١36., -1 ص 9١2ه/م دادغب , دادغب ةطراخ ليلد « ةسوس دمحا روتكدلاو داوج ىفطصم
 51 ص .فارشإلاو هيبنتلا ,يدوعسملا (51)

 ت ١ يرصبلا نسحلا نع لزتعا (74/8 ت ) ءاطع نب لصاو « مهميع عز تال مسإلا اذهب اومس ةلزتعملا (57)
 : مهميلاعت مهاو . مالكلا اياضق ةشقانم يف سايقلاو قطنملا اودمتعا نيملسملا نم ةعامج مهو «. 2(

 . نيتلزنملا نوب ةلزنم يف لب « نمؤملاب الو رفاكلاب سيل ةريبكلا فرتقم نا ١.
 . هلامعا نايتا ىلع ًاربجم سيلو ةرح ةدارا وذ ناسنإلا .نا نا" رايعخإلا ةيرح .؟

 . . ةيهلالا تافصلاو لدعلاو ديجوتلا اياضق اوشقان مهنا امك . . . نآرقلا قلخ .'
 . 15 - 47 ص 2١ لوهجما يواهرلا خيرات (5)
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 رشع يناثلا اصفلا

 يسايسلاو يرادالاو ملاعلا . لوالا سواثميط

 ملاعلا سواثميط ١.

 يف ةعيفرلا هماهم هلغشت ملو . دادنشدرب ميهاربا ىلع ملعلا ىقلت سواثميط نا انلق

 بتك دقف . ةدعصالا ىتش تلمش ىتح تدتما لب « ةيملعلا هقافأ عيسوت نع ةسينكلا

 ةعبرا مجرتو « بتك ةتس عضوو « ةسينكلا ىف نيديدع صاخشا ىلا ةلاسر ىتئم وحن

 اهنم َقبي ملو « نمزلا اهيلع ىتا دق تاباتكلا هذه مظعم نا الا . وطسرا ةفسلفل بتك

 . ليلقلا ىوس

 هلئاسر (أ

 يه) شوقلا نم برقلاب ةديسلا ريد ةطوطخم يف ةلاسر ه5 ىوس اهنم َقبي مل
 نابهرلل ءادتب الا ريد يف ةدوجوملا تاطوطخملل ديدجلا ميقرتلا بسح «ه . ؟ ةطوطخملا

 هذه تءاجو . رشع عبارلا نرقلا لبق ام ىلا ىقرت يتلا (دادغب - ةرودلا يف نادلكلا

 يهو . قرشملا ةسينك ثادحا ىلا فرعتلا انل حيتي خيرات نودبو بيترت ريغب لئاسرلا

 دقو . ةيوعارو ةينوناقو ةيلدجو ةيتوهالو ةيفسلف ةصاخ « ةديدع عيضاوم ىلا قرطتت
 اورشنو « ةصاخ ةروصب اهنم ضعب وا ةماع لئاسرلا هذه ةساردب نوريثك صاخشا ماق

١ 



 ليئافور (يلاحلا نادلكلا كريرطب) نارطملاو « ؟'2نوارب يناملالا ملاعلا مهنم « اهنم ًاضعب
 ('2ديواديب

 هبتك (ب

 باتك انلصي ملف .نيباتك ىوس اهعضو يتلا ةتسلا بتكلا نم انل قبي مل
 ريسفت هنا ودبي يذلا يتوهاللا ريسفت الو «ةلئسالا باتك الو ع "0بكاوكلا
 ظعاوملا» لوانتي يذلا رخالا باتكلا الو « يزنيزنلا سويروغيرغ سيدقلا تاباتكل

 . (ةيجروتيللا ةنسلا رادم ىلع برلا دايعا ىف تادوشنالاو
 ًاضيا هنم انتلصو دقو . *”هدهع يف عمجم هنا امبرف « (ةيعمجملا تادلجملا» باتك اما

 لوالا) سواثميط ىلا ىزعتف . ةيسنكلا ماكحالا يف باتكو ةيجروتيل تادوشنا ضعب
 سادقلا ةياهن يف لاقت يتلا (نوَسْنَد يزار) «اهانلبتقا يتلا رارسالا» ةدوشنا (؟ يناثلا وا
 ةبتكم يف ىرخاو « «* ًانكنم ويطيل اههاباخل ات درؤنايرجا نادوشناو «ينادلجلا

 و كلا عيضاوملا ىلا قرطتيف ةيسنكلا ماكحالا باتك اما. 29ةينطولا سيراب
 خلا « ثرالاو جاوزلا

 تامجرتلا (ج

 اميس الو « سماخلا نرقلا ذنم اهرلا ةسردم تلخد دق ةينانويلا ةفسلفلا تناك
 (اقيبوط» صخالاب « ةينايرسلا ىلا وطسرا نوناغروا بتك مظعم مجرتو « قطنملا

 مجرتي نا سواثميط ىلا ديشرلا نوراه ةفيلخلا بلطف . لوالا سواثميط نامز ىتح
 ةينانويلا نوديجي نيذلا هئاقدصا نم ةقرفب اذه ناعتساو . ةيبرعلا ىلا وطسرا تاباتك
 ةمجرت لالخ نم وا ةرشابم ةيبرعلا ىلا نولقني اوعرشو . ةيبرعلاو ةينانويل | وأ ةيناي رسلاو

 يرابنالا حون وبا قيلثاجلا اودعاس نيذلا نيب نم ناكو . بتكلا هذه نم اريثك ةينايرس

 امور - سيراب ةينيتاللا ةمجرتلاو 5١4 ١« كيسبيل - سيراب ؛55 دلجم يف صنلا ,«. ش .م . ك . ج يف )١(

516. 

 ١١( ناكيتاف ء81/١/ ددع «؛ رت ةعومجم يف ١585.

 ص «لدجملا يف يرام (*)
 ١5154. ص «ةيبرعلا ةمجرتلا ا /!| عوشيدبع (؟)

 .01 ص ءانكنم سرهف (ه)
 .54 ص «ينايرسلا بدالا «تيار ؛ 4 ص «؛غربنتوز سرهف (5)
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 اقيبوط باتك نا» : اقيبوط باتك ةمجرت نع سواثميط لاقو . يكلملا كريرطبلاو

 . برعلا ةغل ىلا ةينايرسلا نم همجرتن ناب يكلم رمأب انم بلط فوسليفلا وطسرال

 اضيا سوافميط مجرتو. . ©98حون. يبا ذاتسالا نواعتبو هللا نوغب رمألا ققحت دقو
 لصف ةفيلخلا نا ودبيو . وطسرال ةحاصفلا باتكو رعشلا باتكو ةيناثلا تاليلحتلا

 . . '””اهتقدو اهحوضول « اهريغ ىلع سواثميط ةمجرت
 نا يف يرام ددرتي الو . هتاباتك يف ًاسيفن ازنك سواثميط انل كرت دقف اذكهو

 . . رومالا يف الويح ًالضاف ًاملاع ناك هنا» : ابيلص لوقيو . ©0نافلمو الاعور هيعسب

 ىتلا لئاسللا نع هتيوجبا نسنسو هلئاتطقو ةملغ ةرثكل كولملاو ءافلخلا دنع امدكم ناكو

 واع نوه اوناك

 ةليسو ريخ رمالا اذه ناكو . اهتفقاسا تافصو اهتنهك بيذهتو اهئاسؤر رايتخا نسح
 ىلع « سوريلقالا اميسالو « نونمؤملا نوكي نا : اهسفن ةمكاحلا ةطلسلا رابتعا بسكل

 . كلفلا ملعلو ةينانويلا مولعلل هتفرعم ىلعو ةذفلا هتيصخش ىلع زكتري

 را فيقثتت (أ

 مل قرشا سبك يف سورا فيت لمس يفرج وهج ل دنت كا

 ماب ا ا ا اما

 حتف 26 هنس وحن يف ؛ ماليعل أطيلوفارطم سيكرس حبصا امنيحو « هللا توكلم

 دهع يف نايرسلا نويحيسملا « هييف ؛ 58 - 77 ص ,لئاسرلا ءديواديب ؛؛ ص .لئاسرلا « نوارب (0)

 .89 - "8 ص .نييسابعلا

 . اهنيع رداصملا (8)

 .ال١ ص « يرام (9)

 ٠١9( ص «ابيلص 584 - 168.
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 شربا ةسردمب مامتهالاب هيصوي كريرطبلا هيلا بتكف . طافال ثيب ةسردم كانه
 ىرخا ةرم هل لوقي مث . (ةسينكلا ءانبا تاج ويدل اهيلعإانا رك": كوشيو

 يححصلا ملعلا يّملت ىلع مهضّرحو « كينيع يتقدح لثم نيسرادلا ةوخالاب نتعا»
 صنلا ءادباب يفتكي الو . (لئاضفلا عيمج يف لثملا طعأ كتاذ تناو « هللا ةفاخمو
 هو ع اهترادا نسح يفو يداملا ةسردملا ميظنت يف لاّعف عونب دعاس لب عداشرالاو

 . ةشيعملاو ةسار دلا تامزلتسمب اهديوزت

 ةفقاسالا نييعت (ب
 هتايح ةسادقبو اهئاسؤر ةريغب ةطونم ةسينكلا ةيويح نا سواثميط فرع

 وذ ءاسؤر رايتخخا ىلا لوصولا ليبس يفو . يكريرطبلا يسركلا عم مهتدحوبو
 1 ا ا اما ا

  ةاسرلا نوطيلوفارطلا لام نا ىلا وعدي وهف كلذ ىلا ةرو هرِضْلا تعد املك

 . (ايالموش) ت تر ا لامك قره راجل فويل ا
 ضني « كريرطبلا هاجت ةفقاسالاو و دا وجو

 اليع ناكس ضاحي وهف . نييلحم ا نييحو رلا مهئاسؤر هاجت ةنهكلاو نينمؤملا نم اضيا

 ىكب ةمراصلا ةيسنكلا تابوقعلا لازناب ددهيو « سيكرس مهطيلوفارطمل ةعاطلا ىلع
 و نييلحما هئاسؤر رماوا ىلع نايصعلاب هسفن هل لّوست نمؤم وا سّردم وا نهاك
 درضُن ةديدع تالاح يف ةيسنكلا ةسايسلا 0 لكنا كريرطبل لا ةنطف تلجب

 ثحبلا انب لوطي الكل « اهركذ نع ا حفص

 م ريثكلا خيشلا كريرطبلل بيست تناك ماليع ةقطنم يف ةسينكلا ةلاح نا الا
 _هذتو ءافشلا ىبأي ضيرم اهنأكو ء اهنم سأيلا ىلا انايحا رمالا هب ىدأ ىتح « مومهلا
 01 ايقَرَت ةيشربالا هذه ىف ةمواقملا رودج ناف . حايرلا جاردا هئاربا ىف دوهجلا عيمج

 دق ىلع اهتاذ ربتعت ماليع تناك «دهعلا كلذ ىتحف .. ٠ ةنس ىلا « ديعب دهع

 بلاطتو ىربكلا ةيشربالا حبصت ةريخالا هذهب اذاو . نئادملا ةيشربا عم ةاواسملا

 رف مهدوهج ةقلاثجلا نم ريثك لذب دقو .لالقتسالا اذه ىلع دكؤت ىكل تامزالا

 *؟ ”7 ١





 . ةديقعلا ةدحو ىلع ظافحلا

 يتلا صوصنلا نااالا . ينامورلا يسركلا ةيولواب سواثميط رارقا نع ريثكلا ليق دقل
 رثكا اهولّمح ام اريثكو « ضعبلا يعّدي امك « ةحضاو تسيل نأشلا اذهب هيلا اهنوبسني
 اياضقلا عيمج نا ىلا ريشت اهلك سواثميط تاباتك ناف . داعب الاو يناعملا نم هتوتحا امث
 ودبي الو يتاذ لالقتساب ىظحي هيسرك ناو « ةرشابم هيلا دوعت ةيكلسملاو ةيدئاقعلا
 هل نوكي نا نم هعنمي مل هتسينك ةيسك ذوثراب هكشمت ناالا . ىرخا ايلع ةسائرب ًاقلعتم
 .اهيف ةيددعتلا ةيناكما لوحو « ةعماجلا ةسينكلا يف ةدحولا موهفم لوح ةعساو راكفا

 ةمئاقلا ةفيفطلا قورفلا نا ىري وهو . حاتفنالا وا قفاوتلل ةقراخ ةقاط كريرطبلل ناك ذا
 ام نأشب بولقلا ةدحو ليبس ىف ًاقئاع نوكت الا بجي نييحيسملا تائف فلتخم نيب
 . صالخلل يرهوج وه

 ةطلسلا موهفم (د

 انلق امك « كلذ ىّلَجت دقو . ًانايحا دبتسم لب « تباث عونب هتطلس سواثميط سرام
 « هينمؤم نم ذوفنلا يوذ ةهباجم ىشخي ال وهو . نيطيلوفارطملا ضعب نييعت يف « اقباس
 دلو دججي تيلاجيريسوملا مرح يف ايم درتي الف مهتافلاخم ىري امنيح
 مّدقت نا ىلع صرحيو « مهيرزاؤمو ةفقاسالا ضعب عامطا ةمواقم يفو « هيرست
 , نيملسملا 0 ماما سيلو هدنع ىواكشلا

 امنيح , يدئاقعلاو يرادالا نيديعصلا الك ىلع ةطلسلا هذه سواثميط سراميو

 ًامود دنتسي كلذ يف وهو . رزان صإ+ نما حيوعصت را زاعقن جيضوت روم لأ يضتت
 اللام ةفليتعو ادعم انقوم نا: ىسني الو ء ةيسنكلا نيناوقلاو عماجما ةطلس ىل 1
 ةنورملاو ل يف كلذلو . ةدناعملاو ةمواقملا ىلا ابلاغ نايضفي
 ةسينكلا ةرادا صخي اميف نيرخآلا ةراشتسا يف ددرتي الو . ا و

 ىلجتي ام اذهو . ةمدخلاب ةطلسلاو عضاوتلاب ةمارصلا نرقي نأ فرعو . اهئاسٌؤر نييعت

 . فالخلا نم امهنيب ناك امع رظنلا ٌضغب « هل ًافلخ نونرب عوشيا ا

 كّتحما ارنا و

 هيدا زامل مطوع هن ردديرلا ةقرشلا ةينيك هاسؤد ىلع تنزع
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 ىتح « نايحالا ضعب يف « لوؤسملاو « هتفئاطل يندملاو يحورلا سيئرلا ربَتعُي قيلثاجلاف
 , هتسائر ةيعرشب فرتعت ةفيلخلا نم ةيمسر ةداهش ىقلتي وهو . تئارضلا عفد نع

 نيناوق ّسس ىلا ةفقاسالا رطضاف . ةيويندلا نوؤشلا يف ًاماكح ةفقاسالاو وه حبصيو

 . ةيئاضقلا نوؤشلا يف مهفرصت ةيفيك حضوت

 قحلا يف لماش ثحب لوا عضو دق « سراف طيلوفارطم « تخبعوشيا ناكو
 بلط ىلع «هباتك مجرت دقو ..( 89 +) يناثلا عوشينانح دهع يف يندملا

 . ةينايرسلا ىلا ةيولهبلا نم « لوالا سواثميط
 ةنس لوالا : نيماع نيعمجم دقع سواثميط نا 2' '”يوابوصلا عوشي دبع ركذيو
 تاسوداهنسلا ةعومجم قحلمك لوالا عمجملا صن درو دقو ٠. 4 ةنس يناثلاو ٠

 ©٠1٠٠ . ةنس يناثلا عوشينانح عمجم ىتح 4٠١ ةنس قحسا عمجم نم ًءادتبا « ةيقرشلا
 ةياهن يف تبتك ةعومجم ا هذه نا « ةمدقملا ىف « ةعومجملا هذه رشان «وباش انحوي لوقيو

 تاررقملا ناف كلذ عمو . 2'"”سواثميط ةيكريرطبل ىلوالا نينسلا يف يأ , نماثلا نرقلا
 نا نذا لوقلا انعسيف . ةعومج ا هذه يف درت ال ةنسل لوالا سواثميطل ةيعمجا

 وه سواثميط نوكي نا ًادج لمتحما نمف اذل . و 3/178 ةنس نيو كينزكت ةغورمجلا

 ةساردل ًاسيفن ًازنك ربَتعُي باتك يف اهمضو نيناوقلا هذه عمج يف ةردابملا ذخا يذلا

 . (دادغب يف نادلكلا نابهرلا ريد يف ه١ 4 ةطوطخم عجار) قرشملا ةسينك ةايح

 ىلا هصن فيضا يذلاو - بث ةنس سواثميط هدقع يذلا عمجم ا نا نذا ودبيف

 يف ًاقباس ة ةْذخَّتملا تارارقلل يمسر نالعا ىوس سيل - ١2'ةيقرشلا عماجلا ةلسلس

 طيلوفارطم مارفا ىلا اهنيع ةنسلا يف ةلاسر لكش ىلع تلسرأ ىتلاو 01/4١ ةنس عمجم

 ىلا فدهي لوالا عمجملا اذه ناك و . سواثميط باختنا يف روضحلا أشي مل يذلا ماليع

 ةسينك ددهي ناك لاصفنا لك بتجتو هموصخو ديدجلا قيلثاجلا نيب فالخ لك ةلازا

 . قرشملا
 يف ًانوناق نيعستو ةينامث ءابآلا عامتجاب عضو 0” نرتيط نإ لب

 نيناوقلا نم ةعومجملا هذهو . «باوجو ةلأسم اهنم نوناق لك يفو ماكحالاو ضئارفلا

 ةينيتال ةمجرت عم ١/1727 ةنس امور يف ةعومجملا هذه (يام» رشن دقو 25 .9 ةيعمجملا نيناوقلا ةعومجم ىف )١١(

 . يناعمسلا سيول فسوي اهب ماق

 ١7. ص .ةيقرشلا عماجما (١١؟١

 نانا با نك ؛ةيسنرفلا ةمجرتلاو «507” - ه99 ص .ةيقرشلا عماجما )١7(

 .55 ص .لدجملا(4١)



 يف ًاريبك ًاحاجن تفرع «ًانوناق 45 عقاولا يف مّضت يتلاو « سواثميط ىلا ةبوسنملا
 يف بّيطلا نبا جرفلا وبا اهل اهققح يتلا ةيبرعلا ةمجرتلا لضفب « ةقحاللا نورقلا
 ١ ةقومرملا اهتناكماةدقفت ةئينايزسلا.ةغللا تعرشت امنيح 29 رشع يداحلا نرقلا
 « ةيسنكلا ةسائرلا ىلا لوالا مسقلا قرطتي - ماسقا ةثالث ىلا ةعومجما مسقنتو
 ريد ه8١٠و ه١١ ةطوطخم ) ثرالا ثلاثلا لوانتيو « جاوزلاب صصخم يناثلاو
 . (نابهرلا

 صخي اميف يسنكلا ينوناقلا قحلا ىلا سواثميط قرطتي « ىرخا نيناوق يفو
 لوانتي مث « مهتامازتلاو ةفقاسالاو نيطيلوفارطملا قوقحو « هتناكمو كريرطبلا باختتا
 مسحل ةبيرغلا مكاحملا ىلا سيلو اهيلا ءوجللا يف نييحيسملا بجاوو ةيسنكلا مكاخما
 . مهنيب اميف تاعازنلا

 مامه سيئرو ةميظع ةيصخش ماما اننا ظحالن «نيناوقلا هذه عيمج لالخ نمو
 اهنع دوذلاو ليبسلا ءاوس يف اهتدايق ديري يتلا ةيحيسملا هتعامج تاجايتحا ىلا هبتنم
 . يحورلا اهلالقتساو اهنايك نعو

 ىرخالا سئانكلا ىلع هحاتفنا . 5

 تاعامج. قرشملا ةسينك دودح نمض ئىرخا قطانم ىفو دادغب يف تناك
 تاتو اعا فكم« !اةميظشفمو ةلمال يدمامرو"انهتحيوان اهل ىرختا ةيحديسم
 ؟ ةيروطسنلا ريغ سئانكلا هذهب سواثميط

 علطم ذنم اميسال « قرشلا يف نويزيفونملا رشتنا فيك ةقباسلا لوصفلا يف انفرع
 ةياهن يف ينيبيصنلا اموصرب مهيلع اهنش يتلا ةفينعلا تاداهطضالا ناو « عباسلا نرقلا
 لوح مهتاعامج اونّوكو اوداع ام ناعرس ذا . مهيلع ءاضقلا نع تزجع سماخلا نرقلا

 يفو (بولقم) فولالا لبج حفس يف عقاولا ىتم رام ريد يف « مهل نيسيئرلا نيزك رمل
 اعساو ًاراشتنا اوققحيل يناثلا ىرسك دهع يف فورظلا مهتدعاس دقو . تيركت
 ملكتي يربعلا نبا نا ىتح . قرشملا ةسينك دودح لخاد ةديدع تايشربا اولكشيو
 , © 7تيركتل اطيلوفارطم اثورام باختنا ىرج امنيح ةيشربا ١١ نيوكت نع

 )١5( فارغ ١ ناكيتاف ,ءازجا ه , يبرعلا ينايرسلا بدآلا خيرات  9٠.١967 -- 1١91414ص ١١8١.

 )١57( 2؟ . ك. ت ءيربعلا نبا +١7 -  . "4عباسلا نرقلا يف اهيف غلابم ةحئاللا هذه نا دقتعي روبال نا الا

 ايس 4 نا ا سيراب ,.؟ ط «ةيسرافلا ةيروطاربمالا يف ةيحيسملا ,روبال علاط) 01
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 يناثلا بوقعي يروطسنلا قيلثاجلا نا انملع دقو . نييزيفونملاو ةرطاسنلا نيب براقتلا نم

 ايك اطنا كريرطب عم ؛ 025 0 ير ل ل حل

 نيب .تانحاشملاب 30 روصبا مهاد يسود 0

 /١ 5 ماخ ا 537 5
 ةنس اهتاذ تيركت يف ةيروطسن ةسينك ءانبب حامسلا اخخز

 ظ , 77/71/

 ةينايرسلا نم وطسرا بتكل هتامجرت يف هناف . نييكلملاو نييزيفونملاو ةرطاسنلا نيب ريم

 0 بويا عم ان لل م يبا ةء ةدعاسم هيلا يي يبرم

 هلئاسر يف ةديدع تارك دي راج ل رك . ريدلا اذه تاب دع ل تيارشلا

 ام ناك و - سيك رس هقيدص ىلا ةريثك تارم بلط دقو . ملعلاو ةيزيفونملل ماه زكر مك

 نع هتبتكم يف ثحبيو ىتم رام ريد ىلا بهذي ناب - شوشاب ةسردمل اريدم لازي

 هناف « قرشملا ةسينكل ًاسيئر هتفصب « نيرخآلا تينا وق راسل ف ما

 . اهميلاعت نعو اهنع عافدلاو هتسينك ةيسك ذوثرا نع دوذلا ىلا فدهي دّدشتم فقوم

 ىفو ىرخالا بهاذملا مارتحا ىف ةقداصلا هتبغر نود لوحي ال فقوملا اذه نكلو

 كريرطبلاو سواثميط نيب لادج ىرج هنا يربعلا نبا انل لوقيو . ةيحيسملا ةدحولا

 هفقوم نع سواثميط ربع دقو . كي لاو نا الا . 07 سجرج يزيفونملا

 ل هيدي سما دو

0 

 روهظلاب ةلماشلا ةطلسلا هذه تذخا امنا . سواثميط دهع يف هيف ّتبلا اننكمي ال رما اذه

 (فقسا) سيئر نوكي نا ضفر يذلا (3175- 9٠ ه) ثلاثلا ميهاربا قيلثاجلا دهع ذنم

 ١0( ,؟ . ك. تا« يربعلا نبا ه١٠ - ١158.
 )١18( هنيع عضوملا 5 141١ - ١8175.

١ 77/ 



 - )1٠١178 يناثلا عوشي دبع قيلثاجلا دهع يف ةيلج تدبو . دادغب يف نييطنزيبلل

 زعوأ») - ءاج ثيح ؛ هللا رماب مئاقلا ةفيلخلا هل هردصا يذلا موسرملا يفو ١(

 مهل ًاميعزو عاقصالاو مالسلا ةنيدم يف ىراصنلا روطسنل اقيلثاج كتيترت (ةفيلخلا)

 رقتسي اهب نمم نيتفياطلا نيتاه نم مالسالا رايد هيوحت نم لكلو أرط ةبقاعيلاو مورلاو
 , 239. . . لئيم كرما لعجو ءأرطي اهيلاو

 يف ةسينكلاف . هريشبت دارا يذلا عساولا ملاعلا لمشي سواثميط حاتفنا ناكو

 ةسينك تناك لب ؛ ةملسم ةيرثكا طسو ةعئاضو اهتاذ ىلع ةشمكنم نكت مل هدهع

 ا وسالدملاب قلاع هاهذلا هاجس ىلا تديمإف ايلوشو أطاشنو ةيويح قفدتت
 تذخا ةجاهولا ةلعشلا هذه نا الا . ' '2:يوزق رحبل ةرواجما قطانملا ىلاو نميلاو

 اوزيمتي مل هءافلخ نال « ةيجراخلا ةلاسرلا لقح صّلقتف « سواثميط ةافو دعب وبخت

 . 2" ”لئالق نينس ىوس مهنم لك دهع مدي ملو « ةمراعلا هتريغو هطاشنب

 )١15( ص .لدجما يف يرام ١؟١.
 ) )3١ص .ءاسؤرلا باتك «يجرملا اموت علاط 5١١ - .18.

 قرشلا ةملك ةلجم ىف «نيوزق رحب يبونج ةينايرسلا سئانكلا تاعطاقم نع هييف بالا هبتك ام علاط )١١(

 ,#88 - ”98 ص 1١91/١« ةنسل 2" « ةينانبللا

١١ 



 رشع ثلاثلا لصفلا

 ىرن نا نآلا لواحنف . راصتخاب لئاوالا نييسابعلا ءافلخلا نع ًاقباس انملكت دقل

 لظ تحت ةنس 47 لاوط ةيكريرطبلا مدخ دقف . مهنم لكب سواثميط كريرطبلا ةقالع

 نيب ينيدلا حماستلا ىلعو نازتالا ىلع ظفاحي نا لواحو «نيبقاعتم ءافلخ ةسمخ

 ريغ مهتابلقت نم مغرلاب « ءافلخلاب ةنسح تاقالع هل نوكت ناو « نييحيسملاو نيملسملا

 نم موسرم ةوقب « هتسينكل ةينيدلا ةيلالقتسالا نم عون ىلع ظفاحيف « انايحا ةعقوتملا

 . 0'"2ةفيلخلا

 مكاح نم لصحي نا عاطتسا « شاغب ثيبل افقسا سواثميط ناك امنيح

 . "7ةواسقلاو ةمارصلا 52 5 -
 ةيويح ةرورض سواثميط ةرظن يف تناك يسابعلا مكحلا عم مهافتلا ةبغر نا

 ررق « ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةايحلا قرتفم ىلع اقح نويحيسملا وكي ىكلو . ةتسينكل
 : ةدردخلا ةميضاعلا دادغب ىلا نئادملا نم ةيكريرطبلا رقم لقني نا هدهع علطم ذنم

 )١( ص «.لدجملا يف يرام 754.

 .ه50/ - ه551 ص «؟ .س.م؛١ ص 65 سيراب ؛«4 يرحملتلا سويسينويد خيرات «وباش علاط (؟)
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 نونظلا بّتجتل ةليسو ريخ ناو « عمتجم ا هاجت هب موقت أماه ًارود ةسينكلل نا كردا دقف
 « دالبلا ءانب يف نواعتت ناو عمتجما ةايح ميمص يف نوكت نا يه اههاجت كوكشلاو

 ماع ءانلق امك  هسفن سواثميط ناكو . اهيمجرتمو اهئاملعو اهباّتكو اهئابطأ ةطاسوب
 هتاذ وه ناكو «ًاضيا قطنملابو توهاللاو ةفسلفلاب لب ء بسح كلفلاب سيل «ًاريبك
 نا ىلع ًاريثك دّدشي ناك هنا انلقو . ةيبرعلا ىلا ةيفسلفلا بتكلا ضعب لقن يف مهاسي
 يف يقيقحلا مهرودب مايقلا مهل ىنستيل « : ةيلاع ةفاقثب ًايلحتم هتسينك سوريلقا نوكي

 . عمتجما

 هجوما ارجو مر
 7٠ه ةنس روصنملا مدقتسا امنيح « دهعلا كلذ ذنم أدب نييحيسملا ءابطالا ريثأت نا الا

 نم ةمجرتلا ةكرح تعرشو « دادغب ىلا عوشيتخب نب سجرج يروطسنلا بيبطلا
 طالبلا -نيب :ةقيثولا تاقالعلا.تأدبو . قيرطبلاو سجرج ةسائرب ةيبرعلا ىلا ةينانويلا

 . نييحيسملا ءاملعلاو ىسابعلا
 هاجت ذختا دقف « يخسو شوشب عبط اذ ناك يذلا (880 - 77٠ ) يدهملا اما

 نم انركذ نيذلا مهئابطاو مهئاملعب هتقث ببسب « فطاعتلا فقوم ةماع نييحيسملا

 ةفسلفلاو رعشلاو ملعلا ىلا ليمي هسفن ةفيلخلا ناك و . شيرق ابا ىسيع مهنيب

 0017 7 مقل ست ع و ووو يح ا

 ام ًاريثكو . اهلك هتقث هيف عضوو « ةيبرعلا ىلا ةينايرسلا نم وطسرا «اقيبوط»ةمجرتب
 ا ةفسالفلا عم ةينيدلا وا ةيملعلا تاشقانملل طالبلا ىلا هوعدي ةفيلخلا ناك

 ةينيدلا نوؤسلا تفلتحم, لوح هتاذ ةفيلخلاو كريرطبلا نيب رودي شاقنلا ناك نادل

 ةطلس « دسجتلا تأيهو تقفار ىتلا تاؤبنتلا . بيجاعالا - حيسملا - ثولاثلا)

 صن يفشل رقاب عيجشل عدا :ةفيتللا نع تخبلا دوكيلا ةيرج  نآرقلاو دمحم
 يف ةريبك ةيرح رهظت اهيفو 2 ”سواثميطو يدهملا نيب تراد يتلا ةرواحملا وا شاقنلا
 ةفيلخ لا فقومو « سواثميط ىدل ةريبكلا ةيسايسلاو ةيركفلا تاقاطلاو راكفالا لدابت
 يا) رمالا اذه نا» : ؟*”هلئاسر ىدحا يف سواثميط لوقيو . حتفنملا حماستملا

 ةبحم درج ًاروطو « ةلودلا نوؤشل ةرات ءًامود يرجي ناك (ةفيلخل تابجارب
 ا ا سا توا (ةفيلخلا سفن يا) هسفن ىف ةدقتملا ةمكحلا

 .ء

 ةقادص ىلع ظفحلا يف سواثميط حلفا دقو . (رخآلا دنع اهاقلي يتلا ةمكحلا ملعتي

 . يبرعلا مسقلا نم هما 3 ص , يسابعلا رصعلا يف مالسالاو ةسيئنكلا ءنامتوب (99

 .ا/لا/ مقر « ديواديب (5)

١> 



 « نييحيسملا نم ّضعب هدض اهكاح ىتلا سئاسدلاو ةئجافملا هتابلقت نم مغرلاب « ةفيلخلا
 عم هئطاوتب يدهملا ىدل همهتا مث هباختتنا أوان يذلا قباسلا ورم نارطم فسوي لاثما
 لئاخد ىلع هفقويو فصاوعلا هذه يف ةفيلخلا ئدهي نم ةمث ناكف . مورلا ءادعالا

 . شيرق وبا ىسيع «رومالا

 ةياهن يفو . 2نييوناملا دض ةمراص ةسايس (787 - /85) يداهلا عبتاو

 همكح ىلا رظنلابو . هئافش يف اوحلفي مل مهنوكل « نويفارس نب دوادو يروفيطلا
 ىرعُي ةفيلخلا اذه نع ابيلص هلوقي امو . هب سواثميط كاكتحا ىدم ملعن ال « ريصقلا

 . ©"0”يدهملا هفلس ىلا ىرحألاب
 مدهب هرما ةفيلخلا اذه ردصا امنيح ؛« 6١5( - 75) ديشرلا نوراه دهع يفو

 نييحيسملا ناب ىعّدا يذلا يلع نب نودمح ةياشوب « ندملا نم اهريغو ةرصبلا سئانك

 - طالبلا ىف نييحيسملا نيفظوملا نم ةلث تلخدت « مهسئانك ىف ىتوملا ماظع نودبعي

 - يرهوجلا نوعو عوشيتخب نب ليربجو شيرق وبا ىسيعو يرابنالا حون وبا مهنم
 سئانكلا ءانب ةداعاب هرما ةفيلخلا ردصا كاذ ذا . رمالا ةقيقح ةفيلخلل اوحرشو
 « سواثميط ريثأتب اوفرصت دق نوذفنتملا نويحيسملا ءالؤه نوكي دقو . ©"0ةمودهملا
 مارفا ىلا اههجو ىتلا ةلاسرلا نم هفشتسن ام اذهو . نييحيسملا نع ريبكلا عفادملا

 كلملا يضر اذاو . سئانكلا ءانب ةداعاب ريدقلا هللا حمس اذا» : روباسيدنج نارطم

 تناكو . ”(نأشلا اذهل تارم تس هماما لوثملا ىلا ينرطضا دق رمالا ناف « كلذب
 فورعمب ءافو « سئانكلا دعاستو . كلملا ىدل هيعاسم يف سواثميط دعاست ةديبز
 . ةفورعملا اهتمزا يف اهوحن كريرطبلا
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 أبا اي : هل لاق « سلجم ا ءاضقنا دنع موي تاذ هعم هل ىرج ام ةلمج نم» : ديشرلا

 : اعرسم هل لاقف ؟ قح هللا دنع نايدالا يا : راصتخاب كلأسا امع ينبجأ « ىراصنلا

 .575 ص ىافلخلا خيرات « يطويسلا (5)

 .550 ص « لدجما يف ابيلص (1)
 .75 ص . لدجملا يف يرام (0)
 .9"5 مقر « ديواديب 7 و 507 ص .ةيقرشلا عماجملا (8)

 .550 ص « لدجما يف ابيلص (9)



 نع لصفنا املف . هنع كسمأف . هقلخ يف هللا لاعفا لكاشت هاياصوو هعئارش يذلا
 يف تلال ماسالا ولو هيلا أمال ةيلارصل لاول هدول لاق « سلجج ا

 . . هل عفد ال ًايلك ًاباوج باجا هنكلو « هيلا لاقتنالا

 ول را ا :لجا

 ريد ىلا دوعت تناك مهرد 84٠٠٠ يناطعاو ةجهبلاو حرفلاب يناقلتو « رفظملا انكلم

 هناو « ةرصبلا ىلا رداغ ةفيلخلا نا هلوقب هتلاسر سواثميط لصاويو . ؟' '”(نويثفرام
 ىتح « هتالقنت نم ضعب ىف ةفيلخلا قفاري كريرطبلا ناك و . كانه ىلا هب قاحللا يوني

 ناريزح رهش نم عباسلا يف رفسلا انأدب» : هتلاسر يف بتكي وهف . ةيطنزيبلا دودحلا ىلا
 عم « ريسلا يف عرسن يكل ةماعلا اياطملا انلمعتساو « ما/944/ه١ 81 « ةنسلا هذه نم
 . 2' 2(هتاقفنو هتابهو كلملا ماركا

 يف كريرطبلا هب ماق ماه رود يا رهظي الف «( ٠-8١15 ؟)نيمالا دهع يف اما

 الا دادغب لخدي مل يذلا (87 - /١)نومأملا دهع يف كلذكو . ةيسايسلا نوؤشلا

 . كريرطبلا اذه ةايح ةياهن وحن ىف

 ةسينكلل سيئرك يسابعلا طالبلاب هتاقالع يف سواثميط ةيصخش ةمظع ىرنف

 ملاعلل نييحيسملا حاتفنا ليبس ئف ةرابج ادوهج لذب دقو . ةفاقثو ملع لجركو

 ةناساتسلا ةالتلا ةايح يف ةكراشملا ىلا سوريلقالاو نينمؤملا عفدلو 2 مهل رصاعملا

 ضعبلا همهتتا دقو . (نيرفاظلا كولملا» ةدناسم ىلاو «ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو
 ةقيقح انفرع اذا « ةلطاب ةمهت اهنا الا . (ةديبز ةيضق يفو هباختنا يف) ةيزاهتنالاب

 ماو للا الل 0 يتلا فورظلا

0 0 

 ” يلا ايسر النيل ارلالانهب نطل: ةيجبي 1 ةعاشجا نمامعت نوم كل صرغلا
 حمسمي ال ًاتباث افقوم ناك ةسينكلا لخاد هفقوم نا ملعن نحنو . ةينيد ةيزاهتنا
 . ميوقلا دقتعملا نع تافارحنالاب الو نيناوقلا ىلع تازواجتلاب

 .لا/ مقر ,ديواديب )١٠١(

 .الا/لو "ا/ مقر  هنيع عضوملا )١١(
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 ناكف أضيا ةنورملاب مستي ناك هفقوم نكلو « ئدابملا لجر سواثميط ناك ؛ 39

 ميمص يف شيعي اسيئر هتاذ تقولا يفو « ملع لجر ناك . أقبل ايسامولبدو اليصا ًانيدتم

 قلطتو لالجاب هركذت يتلا قرشملا ةسينكل ةكربو نمي دهع هدهع ناك دقف اذل . عقاولا

 , 2 2(نيبكلا» بقل هيلع

 ؟ نومأما دهع يف نييزيفونملا نع اذامو

 ا

 هذهل نّيعم لا صخشلا ناكو . قرشلا يف نييزيفونملل ماهلا زكرملا اذهل طيلوفارطم ةماقال

 يف ةيندم بصانم لغش دق ناك يذلا (لصوم يكسا) دلب نم سويليساب وه ةمهملا

 ريد نابهرلو لصوملا لهال هتمواقمو هتفرجع ناالا . "7 بئارضلا عمج يفو مكاحم

 دقو . تامارغلاو نوجسلاو ىواكشلا ىلإ رمالا ىدأف . هحالفا نود اتلاح ىتم رام

 عفرو .ةيفسعت لامعاو تابارطضا لا مهسفنا نيملسملا ىلع هؤالعتسا ىضفا

 ةلسلس اومدقو اهيلا هوقبس نيملسملا هموصخ نا الا . دادغب ىلا هاوكش سويليساب

 ضبقلاب رمالا ردصف . نودبع ىعدي هتعامج نايعا دحا دضو هدض ىواكشلا نم

 هتوم ىتح (دلب» نم برقلاب ريد ىف ابتخاو دف لوالا نا الا . نودبعو سويليساب ىلع

 ضبقلا يقلأف نودبع اما . تيركت هتيشربا ىلا ةدوعلا عيطتسي نا نود 2879 ةنس

 ,ديعولا الو دعولا ال هعم حلفي ملو « نجسلا ىف اهاضما رهشا ةعبس دعبو ( هيلع

 . مدعأو توملاب هيلع مكح

 ليكي اهني © 27ىراصفلا ىلا ليمن اك هنا: لوقي راسنا ىرتف «قومأملا نعااما

 , نييزيفونملا نم هنوك عم « لوهجملا يواهرلا نكل . 2" *2هذلا ينايرسلا ليئاخيم هل

 حرفلا ناك «دادغب يف نومأملا رقتسا. اننيش 539 ًاريثك نومأملا حدتمي

 لك هتيالو نم برهو «نيمرجملا نع ًاوفع 0 ا يف اوزعتو سانلل

 )١١( يسابعلا رصعلا يف مالسالاو ةسينكلا «نامتوب بالا باتك تامولعملا هذه مظعم يف تدمتعا .
 ١(ه.س. .ءك ص ء*9 - 1١.

 )١5( ص «لدجما يف يرام 4/.
 . ص .#+ .س.م(18)
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 فدري مث . 22 9(مالسلا اهيف بتتساو نادلبلا ىلا ًاماكح لسراو «رورشلا يلعاف
 لحو اإل دع مليغلل الرا ضمور برر مايو ١١ه 7 : هلوقب

 تن ةماقتسالاو لانعلا سسوس ناب هل نيا ءاكحل عيمج رماو هتمحرو

 ا 0

 00 ل د ايردارامو

 هادبع ناكو امساك مدعو اهرل ًاداسف ثيعي ناظقي هبئان ناك يذلا دمحم

 نارطم سرودويت ءاخاو سويسينو د كرما لحب لادم ا 00

 ا

 سويسينويد كريرطبلا عم مهافتلاو ربصلا نم ريثكلا هسفن نومأملا ةفيلخلا رهظا دقو
 دعبو . اثبش نب رزاعل مهفقسا دض دادغب يف نييزيفونملا ىوكش نأشب يرحملتلا
 كريرطبلل حمسي مل هنكلو ( رزاعل ةلاقاب ةفيلخلا يضر « ةديدع تاشاقنو تارواحم

 . ةالصلا نع هداعباب الو ةسينكلا نم هدرطب

 )١57( ص 2” لوهجما يواهرلا خيرات +5١ - 14.

 ١0( ص «هنيع عضوملا 8.

 )١1( ص «هنيع عضوملا ١".
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 لخدتف . كانه نييزيفونملا سئانك ىدحا لصوملا مكاح مده «875 ةنس يفو
 ىلا رومالا ةداعاو فالخلا ةيوستب رما يذلا ةفيلخلا ىلا رمالا عفرو كريرطبلا
 نييزيفونلا هاج نوفألا ةفيلاللا هادبا:ىنلا ريبكلا ربصلا نربق . . .اهبانضت

 هاجت هرجض ءادبا نم كلامتي ملو مهنم لم ريخالا يف هنكلو . 5007
 اهيا «ًاريثك يننوقلقتو يننورجضت مكنا» : لاقو مهتعامج يف ةرئادلا تانحاشملا
 يتلا ىواكشلا نع ىضاغتن اننا عم « ةبقاعيلا رشعم اي متنا اميسالو « نويحيسملا

 . 2" ”(رخآلا ضعبلا ىلع مكضعب اهمدقي
 0 ا ينبع ةقيللاب اياذهلا عم يووم رو ىحسفلا ال دمار

 نم ةفيلخلا دجوو . يقرشلا ينايرسلا طيلوفارطملا عوشيربس ىلع ًافيض نومألملا
 و يال ثدح ثيح رصم ىلا كريرطبلا هقفاري نا بسانملا

 نع عالقالاب مهعانقا يف حلفي سويسينويد كريرطبلا لعلف « نينوبغملا نييحيسملا

 نع تزجع دق يردنكسالا فسوي صاخلا مهكريرطب ةطاسو تناكو « مهدرمت
 اهل بتكُي مل أضيا سويسينويد ةطاسو نا الا . نأشلا اذه يف قافتا ىلا لوصولا
 . حاجنلا

 تئارضلا ىباج ىلع درمتلا اذه ةيلوؤسم ىقلا سوسينويد نأ وه ةلب نيطلا داَز امو
 بجحو « ةراسجلا هذهل نومأملا طاتغاف . هسفن نومأملا وخا وهو « ميهاربا ناك يذلا
 , ميهاربا حبصا امنيح « اءوس رومالا تمقافتو . هدهع ةياهن ىلا كريرطبلا نع هتوظح
 عاطتسا نا ىلا  ءافتخالا ىلا كريرطبلا رطضاف . مصتعملا مساب ةفيلخ 2877 ةنس
 . " 0. . . ءيشلا ضعب ديدجلا ةفيلخلا رطاخ ةئدهت ءاطسولا ضعب

 .755 2١ . كل. تا« يربعلا نبا ؛ال5 ءالا" ءال. لال - 56 ص ء*“ .س.ه(9١)

 )١( ص «. .. نايرسلا نويحيسملا « هييف 58 - 7١.



 امسهكرأي ل

 7 نفس اهخأ 20 اع ةطيكار !ايهسجب 7 'يفيهصضظش و

5-7 

 55 مغ .

 نا

 0 1 / ش ش

 ف درك امر ظ ازاي ةنويعا د ياسا
١6 

 ١ لاس زهاجلا فعال ينئاو_.اطا دفق |

 ارذفليو. ةةينم_ ال اهيخد هني !ايدعب ميجا د --

 ١ قليللدسب تءاانا قشير هةيسا'دذ كيس 00 5

0 

 ١ الانيصي ا ميتا + ىل رحت كايعلا ٍ

 » ماقيل سيتي 55 مسعر 5 ا

 عفر 0 , "د اتسعت ثم ايم

 | لادم ةيغأ د هيب رج بج وح يد اذعزب |ذه عح

 ةيليليش عاام ب اغتنام + لع , ماتدسد

8 

 ! ,اةضيسينيت انزيم :يالم لعن تعج اأن ةمو*و

٠ 

 (8 )ف ويراكا هىشإ دالأكو الع“ الا أ

 المعول ١ ومالا عيب مح 3

  البخهيي ايران مة ا

 *قااةوطجمدا
 سئاياجطل حا باغمي لقعبرا ابقي - هم

 اجي الاهم هينمالا يفلت اشي للأبد 1ذس
 ا ايلبرتتلا اايب اهلي تهت عش

 , كدا” هي طش جاوصيت (لهتع و 431 ب 140+

 ظ | امهر !اه هلي ابيل ة>*عاوج لفيت اطشنو

 نا ىلعم 0 رد < .قا 07 ١

 ةييهاالل قطاكا | 0

 رك نو رز 2 1 0

 ص سوو وع يو يم ا ل م ل ع بييسج

 4“ 0١ «.+ ...٠ ةيع ؛ السمعي ن اامسولات 7+

 نيكملبا
0 



 رشع عبارلا لصفلا

 نومجرتملاو باتكلا
 يسابعلا طالبلا يف نويحيسملا ءابطالاو

 تالجسو قشمد يف ةرادالا تالجس عيمج نا نييومالا نع انثيدح يف انلق

 دهعلا علطم يف لقالا يف « ةينانويلا ةغللاب تناك ةماعلا تامدخلاو بئارضلا

  مالسالا ىلا ددجلا نيمتنملا نم تالجسلا هذه ىلع نيمئاقلا مظعم ناكو . يومالا

 مهنم نوريثك جّرخت دقو « ةفاقثلاو مولعلا ةمزأب نوكسمي اوناك نيذلا نييحيسملا نم وا

 . 2 'هريغو نيرسنق ريد لثم « ةريهشلا ةريدالا سرادم ىلع

 دادغب ىلا ةديدجلا ةيروطاربمالا ةرضاح لقنو مكحلا ىلا نييسابعلا ءيجم ناكو

 ةيمها تبستكا يتلا اهتانّوكمو ةرادالا ديطوت ىلاو مولعلا عيجشت ىلا ًاديدج ًاعفاد
 نورق ةسمخ وحن ةدم نويسابعلا مكحيس اهتطساوب يتلا ةتباثلا ةزيكرلا تراصو ىربك

 هذه يف اودمتعاو . ايقيرفا يلامش نمو طسوالا قرشلا نم ةعساو قطانم ىلا دتمت ةلود
 نوفقثملاو ءاملعلا ءالؤه عاطتسا دقف .ةفقثملا ةيحيسملا رداوكلا ىلع ةرادالا

 ناو . نييسابعلا طالب اولخدي نا « ةيرادالا مهتاربخو ةيملعلا مهتاناكماب « نويحيسملا

 ١١( توريب ؛«؟ « (ةيسنرفلاب) ةيحيسملا روشا « هييف ١5560 .ك . تا « يربعلا نبا ؛؟515 ص ١ ؟هو -
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 ىلا نيفقثملا ءالؤه مسقت نا انعسوبو . مولعلاو ةفسلفلا ىلع ددجلا مهدايسا اوعلطي

 . ('0ءابطالاو « نيمجرتملاو 2 باّتكلا : تاق ثالث

 باّتكلا ١.

 . نييسابعلا يديا يف رومالا ترقتسا امنيح « ماظنلا لخاد ميقلا ىلع رييغت أرط

 ىلع نوفرشي نيذلا ىلا يدنجلا نمو « فظوملا ىلا لتاقملا نم زاتجت ةطلسلاب ينأكو
 . ةيرادالا نوؤشلا نومظنيو ةيموكحلا قئاثولا ةباتك

 وفظوم ناكو . ةيسابعلا ةلودلا يف ةيمويلا ةايحلا باحصا باّتكلا حبصا دقل
 : (ءاشنالا ةباتك» : ةزيمتملا مهماهم بسحب « نيتقبط ىلا نومسقني ةيموكحلا رئاودلا

 ىلع نوفكعيو نسحلا بولسالا وا ءاشنالاب نومتهي نوفقثم اهيلع فرشي ةفيظو يهو
 نوؤشلا ىف ءاربخ اهيلع فرشي ةمهم ىهو (لاومالا ةباتك )و « ةيمسرلا قئاثولا ةباتك

 . بئارضلاب قلعتي ام لك و ةيلاملاو ةيباسحلا

 ضعبلا نظو . نيلاجملا نيذه الك يف ًاعساو مهذوفنو اريبك نييحيسملا ريثأت ناكو
 عسوا ةعاط مهيلع ضرفت هذه مهتلاح ناو « (ةمذلا لها» نم مهنوك ىلا ىزعُيرمالا نا

 اطسق اولان دق اوناك نييحيسملا نا يف نمكي يقيقحلا ب بسسلا ناالا . ماكحلل عرساو

 ( (يّنق ريد يف يرام رام ةسردم لثم) ةريهشلا ةريدالا ضعب سرادم يف ةفاقثلا نم أرفاو
 دقف اذل . را ا ةميرعلاب دوعتتب اواو. هيب رسلاو ةينانويلا نوفرعي اوناكو

 () ناك ةفصب نييسابعلا ةمدخ ىف لوخدلل الهأت رثك الا اوناك

 ةراجتب قلعتت ةنهم لكو بئارضلا ةيابج نا وهو « رخآ ببس كلذ ىلا فاضيو
 ىلا دوعت ماهملا هذه تناكف . ؟*”اعرش نيملسملا ىلع ةروظحم تناك ةسيفنلا نداعملا

 ,مالسالا يف ةينارصنلا ءاملع , وخيش سيول هباتك يف « ينانبللا يعوسيل لا ةميشح ليمك بالا ىصحا دقل )١(
 دوهعلا يف اوزرب نيذلا نييحيسملا ءاملعلا نم املاع 7775 نبع ل امي ال ام 3١, ص «.ةمدقملا ./١9« ةينوج - امور

 : مهنم « ةيسابعلا
 يصل ع هاو وعكة وب اووي سايت 1 ©« ايكلفم ١6 عايقطتمو افوسليف“؟ < :القان 8 ءاسط

 . يبالرطصا ١ «ماججح ١ « ةباّسن ١ « يفارغج ١ « نيينالديص

 يهو « مالسالل ةيجروتيللا ةباتكلا افي نك هبرو ةنيدملا ىلا اوُعُد دق اوناك رابنالا باّتك نا اقباس انلق (59

 . ةينايرسلا ةيليجنرطسالا ةباتكلا نم ةقتشملا لب « ةيمارآلا ةباتكلا نم ًادج ةبيرقلا ةيفوكلا ةباتكلا
 . ١048 ع نارمع لآ ةروس <« ع ا/ , ةرقبلا ةروس علاط (:)
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 ةفرايصلاو بئارضلل نيديحولا ةابجلا ةيادبلا ف اوناك يذلا , دوهيلاو نييحيسملا

 نوقنتعي اوناك نييحيسملا نيفظوملا ءالؤه نم نيريثك نا ةظحالملا ردجتو . راجتلاو
 . ' ”عفرا بصانم ىلا غولبلا ليبس يفو « مهدايسا ىدل ةوظحلا لين ةيغب مالسالا

 نومجرتملا .؟
 ىدل امنت دَتف . ةيسابعلا ةلودلا يف ةقومرم ةناكم نييحيسملا نيمجرتملل ناك

 دايسا مهتاوذ نر مهناف . مولعلاو ةفاقثلا ىلا ديد نب عاج لئاوالا نييسابعلا

 برغلا يف تلمهأ دق اهمولعو ةينانويل | ةراضحلا تناكو . ينانويلا ثارتلا ةثروو ملاعلا
 ةنايدلا ىلع ًارطخ ًاينثو اثارت مولعلا كلت يف نويحيسملا ىأر ذا « هيف ةيحيسملا راشتنا ذنم

 تناك ةسيفنلا ةمّيقلا تاطوطخملا مظعم نا (تسرهفلا يف) ميدنلا نبا لوقيو . ةيحيسملا

 دقو « ايكاطناو ةيردنكسالاو انيثاو ةيطنزيب تابتكم نم تانازخلا ضعب اياوز ىف دقرت

 . اهلامعتسا مدعل رابغلا اهيلع مكارت

 نم « قرشلا ىف نورخا نويحيسم داع « برغلا ىف نويحيسملا هلمها ام نا الا

 . . . نيملسم كولم ةبغر دنع ًالوزن « هنع اوثحبو « نييزيفونم وا ةرطاسن

 ةدمب دهعلا اذه لبق تأدب دق تناك ةينانويلا نم ةمجرتلا ةكرح نا ملعن اننكلو
 اذهل اورفنتساو « لئاسولا لكب نيمجرتملا اودعاسو اوعجش نييسابعلا نا الا . ةليوط

 و ل سرادم يف اوأيهت دق اوناك نيذلا عيمج ضرغلا
 « فيلآتلاو حورشلاو تامجرتلاب نأشلا اذه يف سيئر رودب ةرطاسنلا ماقف . قيلاسو
 , ديدج نم برغلا ىلا تداع هلالخ نمو « يبرعلا ملاعلا ىلا ةينانويلا ةفاقثلا اولقن اذهبو
 . اقباس انلق امك

 ةعساولا مهتاءافك تناك نويحيبسملا ءاملعلا ءالؤه اهب زاتما يتلا صاوخلا ىدحاو
 ,ةفسلفلاو بطلا نومّلعي نوسرامم ءابطا مهنم ريثكف . مولعلا فلتخم تلمش يتلا

 سوريلقالا نم ام اريثك مهو « ىرخالا مولعلاو تايضايرلا ىلع عساو عالطا مهلو
 نم هومجرت امو « بطلاب اهئانبا علضت ىدمو عوشيتخب ةرسا ىلا قرطتنسو . اضيا

 ةينايرسلا ىلا ةينانويلا نم ء وطسراو سديلقاو طارقباو سونيلاجل ةيملعلاو ةيبطلا بتكلا

 . ًاسأر ةيبرعلا ىلا ةينانويلا نم ًانايحاو « ةيبرعلا ىلا ةينايرسلا نم مث ءالوا

 . ةليوط ةدم نهتيحيسم ىف كررمتسا مهَّءاسن نا ودبي



 يف هتعارب عم ناكف» . ةينانويلا مولعلاب مهنم ينُع نم لوا روصنملا ةفيلخلا ناكو

 ىعدتسا نم لوا وهو . 22(موجنلا ملع يف ةصاخو « ةفسلفلا ملع يف ًافلك «هقفلا
 . 0'"2ةيبرعلاب ىلوالا تامجرتلا هل جنا يذلا عوشيتخب نب سجرج

 اقيبوط ةمجرتب ريبكلا سواقحيط قيلئاجلا فّلك يذلا وه يدهملا ةفيلخلا نا ملعنو
 ال ا ةيبرعلا ىلا ةينايرسلا نم وطسرا
 , ىرخا ةلاسر يفو . 9 نسوساب ةسرتلمةرادا يف دادنشدرب ميهاربا فلخ وهو « نويثف

 صخي اميف « نانويلا نم ضعب ةدعاسمب اهزجنا يتلا ةمجرتلا نع أضيا اا
 .© ”يلصالا صن

 0 اة اوي ح ا بابا كيلر ورام عيال اه

0 
 نب انحوي ىلاو عوشيتخب نب ليربج ىلا بتكلا هذه بيرعت ةفيلخلا ىلوو . تالق

 #0 'امهلمع يف امهنودعاسيو امهيديا نيب نولغتشي اباتك امهل نيعو « هيوسام

 دليل كنتم ًالاقفو ًامظنم ًاعباط ةمجرتلا ةكرح تذختا « نومأملا دهع يفو

 نم ديزملا ىلع ةفيلخلا لمح ام اذهو . نومأملل ملحلا ىف رهظ وطسرا نا مب «لنلا

 37 دقعيو مورلا كولم لساري نومأملا ذخاف . يرقبعلا فوسليفلا اذه بتك نع
 ةبتكم لثم « ىربكلا مهتابتكم يف ةدوجوملا ةمكحلا بتك هل اولسري نا ةطيرش « مهعم

 ىلا نومأملا لسراو . كلفلا يف سوميلطب باتك ىلع اهيف اورثع يتلا ةينيطنطسقلا
 نبا ىيحيو ءرطم نب جاجحلا مهنم «ءاملع ةدع نم فلأتت ةيملع ةثعب مورلا ةقطنم

 روج ولو ازعل , انحويو « ( ةعكبملا تيب) ىلع فرشملا صربالا مالاسو « قيرطبلا

 اد نيام ىلا ءالؤه لمحف

 تيب» دادغب يف نومأملا سسأ ء. صوصنل لا لقنو ةمجرتلا ناس يبس يشر

 .1؟"6 ص«يد.ه8 ب ىروبلا نيا (5)

 ) )0فارغ  )2١7ص ١١١.

 /١8. ص («'"” فارغ علاط ؛55 مقر «ديواديب (8)

 5 - "1!/ مقر «ديواديب (89)

 ص 2١95٠ دادغب ,دادغب ىراصن لاوحا «قحسا وباب ليئافور ؛5١١و ١١١ ص .” فارغ علاط ٠١١(

016 

 )١1١( ص د .م . ت « يربعلا نبا ه١7 - ١85,

 هد ١



 ةريبك ةبتكم هيف نودجيف « بوص لك نم هنودصقي ءاملعلا ناك يذلا 2' '”(ةمكحلا

 , ةيملعلا لئاسولا رفوتتو نودّلجملاو خاشنلا عمتجي هيفو « بتكلا عاونا فلتخمب ةرماع
 . 2 "”موجنلل دصرم ىتحو

 نب ىسوم ونب اميسال « نيملسملا ءايرثا نم ضعب ةيفاقثلا ةكرحلا هذه دناس دقو
 يف نيصصختملا نييضايرلا نم اوناك .نيدلا «نيسحنو ةمحاو دمحم : ةثالثلا ركاش

 ,تاطوطخا نع فنطيبلل برغلا وحن ىرخا ةثعب اولسرا مهنا ودبيو . نومأملا طالب
 ةسدنهلاو ةفسلفلا يف ةردانو ةسيفن ًابتك كانه نم اوباج ع« قحسا نب نينح ةسائرب

 ,0يلفلاو تايضايرلاو ىقيسوللاو

 « نيمجرتملا نيب ملع ىلع ران نم رهشا وهف (801 - ١١١ قحسا نب نينح اما
 ىلع ملعلا نينح ىقلت . 0 (برعلا ىلا قيرغالا ملع لقن نم مها» هنا هنع ليق ىتح

 فلتخمو ةينانويلا نقتا ثيح مورلا دالب دصقو . هيوسام نب , انحوي ىلع مث «الوا هدلاو
 ناك نومأملا نا لاقيو ةمجرتلاو ملعلل ةسردم نّوك ثيح دادغب ىلا داعو . مولعلا

 « نوديدع صاخشا ةمجرتلا يف هدعاسي ناكو . بتكلا نم هلقني ام ةئز ابهذ ةيطعي

 مسعالا نسح نب شيبُحو نوراه نب ىيحيو دلاخ نب ىسومو ليسي نب نافطصا مهنم
 ةقيرط ةمجرتلا يف نينح ةقيرط تناكو . 2 ”نينح نب قحساو ىيحي نب ىسيعو
 يهو « هيقباس تامجرت ىلا اضيا عجريو تاطوطخنا لباقي اهيف « ةيدقنو ةيملع
 قيرطبلا نبا ميقأو . فرحلاب ديقتي ناك يذلا قيرطبلا نبا جهن نع فلتخت ةقيرط
 بنك ةيهرلا ىوتف ةييرعلا ىلإ ةئانويلا نم ةيقسافلا نيكل ةيدضرت ىلع اذينا اضيا

 . © ”اهريغو طارقباو وطسرا
 ةمكحلا تيب بطقتسا « ةزيجو ةدمب سواثميط توم دعب نا ظحالن اذكه

 ىلع مهددع ىبرا ىتح «نيملسملاو نييحيسملا ءاملعلاو نيمجرتملا ةريخ نم ةرهمج

 نبا وهو ءنسحلا نبا شيبخو نينح نب قحسا نييحيسملا نيب نم انرك ذ دقو . ةئاملا

 . ةمجرتلا يف نينح عم نينواعتملا نم امهالك و « نينح تخا

 )١١( لصوملا .؛ ط . ةمكحلا تيب . يج هويدلا ديعس علاط ١9177.
 )١1( ةرهاقلا ,مالسالا ىحض .نيما دمحا ؛! سا . م . ت «يربعلا نبا ١977. 2ص 5١ - 15.

 )١54( .ددجت - اضر قيقحن , تسرهفلا « ميدنلا نبا ١/١91 ص 717.

 )١5( .؟ . ك . ت « يربعلا نبا ,544 ص «هنيع عضوملا  - 1١91..٠؛غراف  75ص ”١١7 - ١59.
 مارفا ناجرهم ؛١ 45 ص . دادغب ىراصن لاوحا ,« قحسا وباب ليئافر ؛ 6 ١ ١ ص . تسرهفلا « ميدنلا نبا )١17(

 .١5ا7/ ص .9١2ا/5 دادغب «نينحو

 ١0( ص «.د .م . ت « يربعلا نبا ١79.
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 ملسملاو . (177+) يكبلعبلا اقول نب اطسقو ينارحلا ةرق وبا تباث مهدعب رهتشاو

 00000 3 500 ا 5-0-0-0 ب بقلملا 0

 ةلمما كارلا يفوت لقو . يقاس ابابا ءاترملا وناعم ةيئاذلا ما هدم

 ا لا همها

 يبارافلا رصن يبا ىلعو ىتم نب رشب يبا ىلع أرق يذلا « (4175 - 91 يتيركتلا
 ءايتاولا/ 6 نم ًاريبك ًاددع هتسردم يف عمج دقو . هرصع ءاملع نم ةعامج ىلعو

 ام ةليلاو ويلا يف بتكي ناك هنا هنع ليقو . نييحيسمو نوملسم نم « بابشلا
  .: 57)8م١

 ةعرز نب 0 0 ياي * أوزرب نيدلا نمو ١ ٠ ”ارثكاو ةقرو

 ةلقتلا | دحاو سافل قل 00 'يمدقتملا دحا ها د

 0 و يك ا يب مسالا

 ع ةديدع تارواحم ترادو . ةيعوضومو ةيرحب مهئارا نع اورّبعي نا عيمجلل حاتا امث

 هاعد دقف اذل . هطالب ءاملع نم تائفلا فلتخم نيبو ةفيلخلا نيب ع ةيتوهالو ةيفسلف

 يذلا ةمكحلا تيب نا ودبيو . (نينمؤملا ريما» ضوع (نيرفاكلا ريما» نوتمزتملا نوملسملا

 راثأ عئانلا:( م1 - /441/) لكوتملا ةفيلخلا لعف ةدر دعب اليوط مدي مل نومأملا هأشنأ

 . نييحيسملاو نيملسملا

 ءابطالا .*

 هب متها دقف . مدقلا يف ةلغوم دوهع ىلا ىقرَي نيرهنلا نيب ام يف بطلا نا

 ضارمالا بابسا فاشتكا اولواحو « نويروشالاو نويلبابلاو نويدك الاو نويرموسلا

 .5917 ص «.هد .م . ت « يربعلا نبا )١18(

 5١5. - "٠١ه ص «هنيع عضوملا )١19(

 ؟ ١



 ًاروطو « ةيعيبطلا تاجالعلاب ةرات « كاذنآ مهيدل ةرفوتملا لئاسولا ىتشب *ب اهتجاعم قرطو

 ديرن ال نحنو . ةيسفنلا لئاسولاب رخآو « ةيرحسلا قرطلاب ًانيحو «ريقاقعلاو باشعالاب
 يذلا بطلا لوصا ىلع ةلجاع ةرظن ءاقلا ىلا ىمرن لب « ةرباغلا روصعلا كلت ىلا ةدوعلا
 . عوشيتخب لآ عم يسابعلا رصعلا يف هتورذ غلب

 اهانركذ ىتلا ةيدئاقعلا تافالخلا رثا ىلع «4./5 ةنس اهرلا ةسردم تقلغأ امنيح
 ةاملقلا نم ريك هده رطضا :ةيفرشلا ةينايرسلا ةيميكلا تيرات نم لالا مرجلا ىف
 ةنيدم يهو « روباسيدنج يف اورقتساف مهنم نه نوريلك ببعذ لف اهترداغم ىلا ةرطاسنلا

 (؟175 - 514١١ يناساسلا يسرافلا لوالا روباش اهسسا دق ناك زاوهالا ةقطنم يف

 ىلع هئاليتساو (؟١5 - ؟5*) سنايريلاو ينامورلا روطاربمالا ىلع هراصتنا رثا ىلع
 «ةريهشلا انيثا ةسردم هشفن هريضملا باضا 6575 ةنس يفو . «1 ٠ ةسسم ابك اللا

 نم ددع لبقاف . مدد 7 لوألا سنايعسوب يطنزيبلا روطاربمالا اهقلغاف

 ءاملعلا اهيف عمتجاف . 5 روباسيدنج 5 ةديدجلا ةينوطالفالا ةعزنلا نم اهتفسالف

 ءدب اذه ناكو . (ه17/9 - ه١7 ) ناورشونا لوالا ىرسك دهع يف نانويلاو ةرطاسنلا

 ةثالث نم رثك | لاوط « يقرشلا ملاعلا ةيميداك الا هذه دّوزتسو . ىفشتسملاو ةيميداك الا

 بتكلا ةعماجلا كلت يف نومدختسي اوناكو . قافآلا مهترهش تقبط ءابطأب «نورق
 نوعبتي اوناكو « سماخلا نرقلا نم ًاقالطنا ةينايرسلا ىلا ةينانويلا نم ةمجرتملا اهسفن
 . ةريهشلا ةيردنكسالا ةسردم ىف ةعبّتملا اهنيع ةقيرطلا

 . هترورض ىلا رظنلاب «نفلا اذه ىلا نويومالا ءافلخلا هبنت , مالسالا رصع يفو
 يذلا بطلا باتك رشنف . ٠ تين يرسل دبع نو ردع نبال وهدي منعا عت وأو
 رايق ىلا نب ةيواعم نا ًاقباس انركذ دقو . ةيبرعلا ىلا هلقن دق يدوهيلا هيوجرسام ناك

 بيبطلا ىلع دمتعي ناك هنا امك « لاّثَأ نبا بيبطلا هسفنل راتخا دق ناك 58٠6١( ت9
 . نايحيسم امهالكو « يقشمدلا مكحلا يبا

 ملو . نييسابعلا دهع يف ةيانعلا نم هلان ام نييومالا دهع يف لني مل بطلا نا آلا
 نينرقلا يف دادغب يف اهددع رثك دقو . نييسابعلا دهع يف الا ةيقيقح تايفشتسم مقت

 . ةيبطلا جهانملل اناا .لكشت بطلا يف سونيلاج بتك تناكو . رشاعلاو عساتلا
 داعا مث . ةينايرسلا ىلا هلئاسر نم ًاددع مجرت دق (ايانيعشر) ينيعسأرلا سويجرس ناكو
 ءابطالا ناكو . دادغب يف ةمكحلا تيب يف اهحيقنتو اهتمجرت قحسا نب نينح
 . مهتنهم ةسرامم ةزاجا ىلع اولصحيل ًاناحتما نوزاتجي ةلدايصلاو
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 بطلا ة ةرهس تناك ا! انيك ةيمويلا ةايحلا يفو طالبلا يف ءابطالا ذوفن ناكو

 ال ًاملسم نا ةماعلا دقتعت ثيحب ةعسلا نم روباسيدنج ةسردم نم قثبنملا يحيسملا

 ضدك رايازم!يكووراظايإخل هيلا قنا ام لاهوت رداع يبلل عيصيدلا يرطب

 5 امود 90 نيملسملا ناف . يمالسالا ءاظنلا لخاد ًايئانثتسا

 ملع « ناملع ملعلا : ليق دقف ) . مالكلا ملع عم بطلا سفانتي مهترظن ىفف . هيلثممو

 , 2" 9نأشلا
 لاغتشالا ةكرح تقثبنا اهنمو بطلا ةساردل زكرمك روباسيدنج ترهتشا دقو

 عوشيتخب ةرسا ةكرحلا هذه ساسا ناك و . ةيبرعلا ةيمالسالا دالبلا يف ةيبطلا مولعلاب

 ف ئفشتسملاو ةيميداكألا تغلب « ةيروطسنلا ةرسالا هذه ةرادابف . ؟' 2ةريهشلا

 دادغب ىلا ةديدجلا ةيروطاربمالا ةمصاع لاقتنا نا الا . امههدجم ةورذ روباسيدنج

 . ءابطالا مهتمدقم يفو « يسابعلا طالبلا ىلا ةيملعلا رصانعلا ةريخ باطقتسا ىلا ىدا

 وه ةرسالا هذه نم دادغب ىفاو نم لوا ,(1594+) عوشيتخب نب سجرج -
 بيصأ( 7565 ةنس يا « دادغب سيسأت نم ماوعا ةثالث دعبف . عوشيتخب نب سجرج

 هوز مب رسام لايبخ# 0

 يي اتا روف ىلع هباونأل هاجر: ةياحلا السر يو كو

 ناك » : يناج نب دعسا ملسملا بيبطلا نع (5 ص ؛«توريب «ركفلا راد ء ءالخبلا باتك يف) طحاجلا لوقي (؟٠ ١

 نايب كلو « ةمدخو ربص كلو « ملاع تناو « ةيشاف ضارمألاو « ةئبو ةنسلا : ل ائاق هل لاقف « ةرم دسكأف ًابيبط

 ير ا دن يلا عادل ال هدمت الما: لاق ؟ داسكلا اذه يف ىتؤت نيا نمف . ةفرعمو

 ابيلص نوكي نا يغبني ناكو « دسا يمساو . بطلا يف نوحلفي ال نيملسملا نا « قلخأ نا لبق لب ال « ببطتا

 ايركز وباو ىسيع وبا نوكت نا يغبني ناكو . تيراحلا وبا يتينك و . (سرطب) اريبو انحويو (ليئاخيم) ليارمو
 قاع مس جيزعخ للف برطعقو ةيرشلار هج وظونن كو: لا يخبني تاكو: ٠ شنيبا قطق.ءاذر:نلعو.. ميهاربا وباو
 . ((ةينايرسلا يا) روباسيدنج لها ةغل ىتغل نوكت نأ يغببني

 فسوي نب يلعو « ءابطالا تاقبط يف ءابنالا نويع يف ةعبيصأ يبا نباو ,« تسرهفلا يف ميدنلا ن با لاثما 5١١(

 . . نيريثك مهريغو . لودلا رصتخم خيرات يف يربعلا نباو , ءامكحلا خيرات يف يطفقلا
 ا للا و ص 2١54« 6 دادغب ١ ط , ةيبرعلا ةراضحلاو ةيحيسملا يتاونق )١١(

 ١٠١97 - 1٠١6. ص .١9 ةنسل «8 ةيتوريبلا قرشملا ةلجم ىف «( هترسأو يروطسنلا

 : يلاتلا لكشلا ىلع عوشيتخب لآ ةرجش ميدقت انعسوبو
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 باهذلاب هعانقا ىلا ةنيدملا نارطم لصوتو . هب سانلا قلعتو ةقومرملا سجرج ةناكم

 دارا روباسيدنج ىفشتسم نا ودبي يذلا افولحش نب ىسيع ىعدي رخا اصخشو

 لآ هثراوت اليوط اديلقت دادغب ىلا سجرج ءيجم قلخيسو . هئواسم نم صلختلا

 كولمو ةكماربلا اوجاع امك « ىضارلاو ردتقملاو لكوتملاو قثاولاو مصتعملاو نوماملاو
 . 'مهتلود ءاهجوو هيوب ينب 1 58 ٠

 نيتغللاب ةفيلخلا ىلا اغيلب اباطخ بيبطلا هّجو اهيف ىتلا ىلوالا ةلباقملا ذنم كلذو

 دقو . ًاحجان نوكيس هنكلو ًاليوط نوكي جالعلا ناب هنأمطو « ةيبرعلاو ةيسرافلا

 (759+) ليربج نب سجرج

 (نماثلا نرقلا رخاوا +) سجرج نب عوشيتخب

 م
 ( عساتلا نرقلا لئاوا) عوشيتخب نب سجرج (858+) عوشيتخب نب ليربج

 (م592) ليربج نب عوشيتخب 1

 ( رشاعلا نرقلا لئاوا +) عوشيتخب نب انحوي عوشتيخب نب هللا دبع

 )9+9451١( انحوي نب عوشيتخب (١٠١٠ه+) هللادع قب لير

 )+٠١55( عوشيتخب نب دلخم وبا (١٠ه8+) ليربج نب هللا دبع

 ١١( نرقلا+) يباطرفكلا عوشيتخب نب مهاربا نب يلع -

 (7١؟ نرقلا+) عوشيتخب -

 تمكح « يمليد لصا نم ةيسراف ةرسا نويهيوبلاو ١. "7 ص .دادغب ىراصن لاوحأ ,« قحسا وباب ليئافر )١(

 .١٠هه ةنس يقوجلسلا ناطلسلا كب لرغط مهبلغ نا ىلا نييهيوبلا يديا يف ةبوعلا نينمؤملا ريما ادغف

 ):١11( ص 2“ خيراتلا 177 - 5515.
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 . ةفياخلا ةدئام ىلع ةرمخ ال نا هل ليق نكلو . ماعطلا عم ةرمخلا لوانت ىلع ًاداتعم ناك
 ا ةظبلراض ةعبيصا يبا نبا اهلقني ىرخا ةياور كانه . هبذعتساو ةلجد ءام برشب ىفتكاف

 ا نايل ئه كي دوز هللا هبيبط هجو يف ًالوبذ ظحال ةفيلخلا نا اهيف لوقي

 ًازاضامايتا» ير طقا عزمت ربع عاق هبييطمل مّدقتءناب ةفيلخللا رما  هرارقا دنعو «؟رمخلا
 ثالث عم رانيد 7٠٠.٠ هل لسراف « هبيبطل ةيده مدقي نا 7/4 ةنس داليم يف ةفيلخلا

 كيم هل اهيظن ةديعلا ةلظرازملا قوخعلا ةعجت و3:نا ًاملاع «:لامجلا:تاعراب تايمور تايراج

 ثالثلا تايراجلا هيلا بيبطلا داعا امنيح ةفيلخلا ةشهد دشا ناك امو . ماليع ىف
 اننال ءءالؤه عم ىنكسلا ديرا ال ينا» : هركش عم ةفيلخلل لاقي ناب ىصواو

 ديق ىلع تلاز ام يتجوزو «ةدحاو ةجوز ىوس ذختت الأب انرمأ دقو نويحيسم
 باهذلاو هطالب ىلا لوخدلاب هبيبطل ةفيلخلا حمس كاذ ذمو (! يدالب يف ةايحلا
 . كلذ ءاش املك هتانبو هتجوز ةيؤرل

 ةقثب ىظحي ريدق ماحم ةرطاسنلل راص « يسابعلا طالبلا يف سجرج دوجوبو
 ءرصن هدئاق بلط ىلع « يذلا ةفيلخلا نا سجرج نم ريثأتب نوكي دقف . ةفيلخلا

 داع « بوقعي يعرشلا يروطسنلا كريرطبلا دض ليخدلا نيروس ىلا لام دق ناك
 اجر "يربغلا نبا انل هّلَقَتَي ٌرتخآ اثَدَحَ كانه نآ امك . نيروس نجسو بوقعيب لبقف

 واعال يروون الو ىطسل اقلجيتك" ءانب وغو“ ًاضيأ نمجرجج نم ريثأتي .ىرج
 1 و اخز ابيلص فقسالا جرخ « ةرتفلا كلت ىفف

 قافتا ىرجو . ناهريطلا ةيشربا يف هسئانك ميمرتب فقسالا عرشو . بوقعي كريرطبلا

 كريرطبلا ىضرب ىرج هنا دب الو) يزيفونملا تيركت طيلوفارطم سلوب نيب يثالث
 اخز ابيلصو يروطسنلا نيبيصن طيلوفارطم سنايربق نيبو (كاذنا نوجسملا بوقعي
 ةريغص ةسينك ديشي نا اخز ابيلصل قافتالا اذه حاتاو « يروطسنلا ناهريطلا فقسا

 ناكو «نيبيصن يف نييزيفونملا ىلا سنايطمود ةسينك ةداعاب ةضياقم « تيركت يف

 , 2" 9اهيلع اولوتسا دق ةرطاسنلا

 نبا لوقيو . هيوذ ىلا ةدوعلاب ةفيلخلا هل حمسف « هسفن بيبطلا مهاد ضرملا ناالا

 5 ا سس زف ص ءءابنالا نويع يف (15)

 روسل ةقصالم يهو « تيركت يف ١51١ ةنس تفشُتكا دق هذه ةرطاسنلا ةسينك ضاقنا نا هييف بألا نظي )١7(

 تاباتكي زوق ةثالثءاهبف اهلعتو قو : ةلجد نم ًارتم ٠ وحن دعب ىلع « ةيبرغلا ةيلامشلا ةهجما ن ٠م ةنيدملا

 د( 20 ةيشاح- يل ض ف . نايرسلا نويحيسملا علاط) بيلص اهنم ًادحاو ولعيو « ةيليجنرطسا
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 ( ! ةنجلا كل نمضا اناو ئلساو هللا ِيّنا ء ميكحاي» : هعيدوت دنع هل لاق هن هنا 2" "9يربعلا
 روصنملا كحضف . (رانلا يف وا ةنجلا يف , يئابا ثيح تيضر دق» : سجرج هل لاقف
 لاف . (ينداتعت تناك يتلا ضارمالا نم ةحارلا تدجو كتيأر ذم يننا» : لاقو

 رماف .(رهام وهف « يذيملت ىسيع نينمؤملا ريما يدي نيب فلخا انا» : سجرج

 روصنملا نا ودبيو . هتيب ىلا فارصنالاب هل نذاو « هبيبطل رانيد فالا ةرشعب ةفيلخلا
 لسراو « هنس مّدقتل رذتعا هنكلو « دادغب ىلا دوعي نا هبيبط نم قحال تقو يف بلط
 . نانويلا بتك نم ًاريثك ةفيلخلل سجرج لقن دقو . . . ميهاربا وهو ؛ هذيمالت دحا هيلا
 . ةينايرسلاب يبط «شاثك » هلو

 ناكف ؛ ربا ضرع ل كو را ا وبعلا
 ءابطالا نيب َدَعُي ال ىسيع نكلو . بطلا ىف هتراهم روصنملا نّمث نت. ابان
 رومالا يف ًائيس ًارود بعل دقو . نفلا اذه يف فئصم يا انل كرتي ملو «نيريهشلا

 , جارخلا ديزي نا دارا «لاملا ىلا ةجاحلا َسمُأب ةفيلخلا ناك ذاف . ةيسنكلاو ةيسايسلا
 يذلا بوقعي هك ريرطب اذه ىعدتساف . نييحيسملا صخي اميف هبيبط ىلا رمالاب دهعو
 , مهمرتحي مل ىسيع نا الا . بغاشملا بيبطلا سفن يف ريثأتلل ًافقسا "7 ةبحصب هءاج

 عفديسو . (يناثلا اذوهي» هاّمس يذلا ةلجد ةئيدح فقسا نوميلش بينأت هيلع بلج ام

 نبا لاثما ةقدانزلا ةقحالم يف اكمهنم ةفيلخلا ناك ذاو . ايلاغ هتراسج نمت نوهبلش
 هب تدا دقو . هبهذم ينب دض ةيفسعتلا هتافرصت يف ةماتلا ةيرحلا بيبطلل ناك « عفقملا

 « هيلا سئانكلا لاوما ميلستب ةفقاسالا رماو « هسفن بوقعي كريرطبلا سبح ىلا ةراسجلا
 ريس كلا ل ع ناكو . هرماوا اوذفني مل نيذلا لاقإو
 نب ميهاربا ناكو . "* هّئيد مهّضعب قرافو , نييحيسملا ىلع لامعلا يديا تقلطأو

 نم زاعيابو . (يكابلا» ىمسملا نوميلش ةيشربا يهوه ليصرلا ةنيدنس ىلع لماع. ىتيحب

 نكمي فورظلا هذه ءوض ىلعو . نيكسملا فقسالل ةمج بعاتم اذه بئس ىسيع

 ا ا ا ل ا لا
 لبح نكل .الا/ه /714و 17١/775 : نيترتف ىلع كلذو «نيملسملاو نييحيسمل
 هيلع بضغف . هتورذ ىسيع دض ءايتسالا غلبو سأكلا تحفط دقلف . ريصق ب

 قلطأو « ائيشف ائيش نييحيسملا لاوحا تنسحتو . دنهلا ىلا هتجوز عم هافنو روصنملا

 5١6١. صا(ء..ه.م.تا('كا0)

 . يخركلا فورعم دلاو اوملسا نيذلا نيب نم ناكو 218 ص ء يرام (518)



 عاطتساو «امهريغو يثيدحلا نوميلشو بوقعي كريرطبلا لاثما نينوجسملا حارس

 . ةيعرشلا مهيسارك ىلا ةدوعلا نيلاقملا ةفقاسالا
 ةرادا يف هابأ فلخ دق عوشيتخب ناك (/9/8+) سجرج نب عوشيتخب -

 ىلا هاعدتساف « يداهلا ةفيلخلا هزبخ غلبو . روباسيدنج يف ىفشتسملاو ةيميداكالا

 . هيلا بيبطلا لوصو لبق هبحن ىضق ةفيلخلا نا ودبيو . هتجلاعمل 7/825 ةنس دادغب

 ةأوانمبو شيرق يبا ىسيع بيبطلا دسحب «دادغب يف « عوشيتخب رعُس ام ناعرسو
 دادغب ىلا هاعدتسا ديشرلا نوراه نا الا . روباسيدنج ىلا داعف . هل نارزيخلا ةكلملا

 دا علا ايو ينقط رجل : يكمربلا ىيحي ةحيصن ىلع 2/41 ةنس ديدج نم

 ىتح ديشرلا جلاعو عوشيتخب ءاج املو . هئافش نع نورخالا ءابطالا زجعو هدما

 !"٠ تابهلاب هرمغو ًاليزج اماركا ةغيلخلا همركأ «عرب
 وا ليئاربج هنبال هعضو :اةركدولتلا باتك هامسا رصتخم (شاثك ) عوشيتخبلو

 . ليربج
 تناك. هلا 2 ا 0 نرخيتب ناليرتخلا

 عرش دقو . ةصيتكلا | يف ةمهمب همايق ىلا ةفاضالاب « ةمجرتلاو بطلا لمشت هتاط

 0 مرسلا راسم لاليللا دوب راب

 تّلش يتلا هيراوج ىدحا يفشي يكل ديشرلا نوراه هاعدتسا مث . هسفن لثم هبحأف

 ةليسو ىرحالاب وا ةليحلا ليربج مدختساف . اهتجاعم يف ءابطالا حلفي ملو اهعارذ
 سكنو ليربج اهيلا عرسا مث « عيمجلا ماما ةيراجلا ىعدتسا ذا ءاهئافشل ةيسفن

 قادت ع عاندلاو ءايخل نم لعف ةدر يفو . هعفري نا ٌمهو اهليذ كسماو اهسأر

 ةوظح ليربج لانف . © ')اهعارذ تئربف اهليذ تكسماو لفسا ىلا اهدي ةيراجلا تطسب

 . ءابطالا عيمج ىلع ًاسيئر هلعج ىتح «هيدل هتلزنم تعفتراو « ديشرلا ىدل ةريبك
 ام لك لعفا ىنال « ليربج بطاخيلف « ةجاح هل تناك نم لك » : هباحصال اموي لاقو

 ا لاس

 « يطفقلا 111 - ١61 ص ١« ةعبيصأ يبا نبا ًاضيا علاط . فرع ا 0 تا ربل نبا(9١)

 راردا هنا ًامعاز روث راردا هل مّدقف « هبيبط تاقاط ربتخي نا الوا دارا ديشرلا نا نوخرؤملا يوريو . ٠١١ ص

 « يربعلا نبا ١85 - 4١817 ص ١« ةعبيصأ يبا نبا - هلما عوشيتخب بّيخي ملو . ةضيرملا هتاجوز ىدحا

 7-1 ص «ينايرسلا خ خيراتلا

 صء(يد.م.ت-4؟ 4 ص « س .ت « يربعلا نبا ١ ص « ىطفقلا؛ 7 ص ١« ةعبيصأ ىبا نبا )2١(

 "1 اس ع

 ١١ - /١7. ص «ةعبيصأ ىبا نبا (*1)
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 ةسينكلا حلاصل ليربج ذوفن نم ديفتسي نا ريبكلا سواثميط كريرطبلا فرع دقو

 الثم لوقيف . ليربج لضفنب ماعنالا نم هلان ام ركذي أتفي ال وهف . 0

 « ليربج يل ناك « ةريثك ىرخا روما يف امك رمالا اذه يف» :' يل ىدحا يف

 اريميط ىل ناك » تللذ نه رثكا ابو ًاناسلو ًاهافشو ًادي «رفظملا انكلم باب دنع

 ةديدع نينسل هللا ظفحيل . اهلك ةعماجلا ةسينكللو يل اذه لك ناك دقل . الّقعو

 . (رفظملا انكلم ةايحو هتايح

 يف بطلا يو ول سيردتلا رما هيلا دنساو ليربج ةلزنم ديشرلا عفرو
 يتلا ضال د '”ههرد فالآ ةرشع يرهشلا هبترم ناكو . اهافشتسمو دادغب

 لثم ىظحو . هبهذم ىنبل ىرخالا ةيونعملا هتادعاسم ىلا ةفاضالاب « هلاوما نم ءزجب

 ام ىلع نكت مل ليربج قالخا نا الا . همرح ىلا لوخدلاب هل حمسف « ةفيلخلا ةقثب هدلاو
 ,وعري ملو « سواثميط هردناو . يءستلا يف ءافلخلا هدايسأ يراجي ذخا لب « , ماري

 بتاتا ىلإ « اذيحع اهني تكاقاللعلا كرابيرو ,11 ةةيهيسلا ةعامتلا رع وديا
 . ًاقباس انرك ذ امك « هايا كريرطبلا ةنعل رثا ىلع هباصا هوركم دعب هيغ نع ليربج

 نبا لضفلا نكل . هلتقب رماو هتوم لبق ليربج ىلع بضغ ديشرلا نوراه نا الا

 اري رام 9 ةنس نيمالا ةفيلخلا كلم املو . ًارس ةايحلا يف هاقبتسا عيبرلا

 ءيجم ىدلو . ©" ”7نيمالا ىلع «ًابيقر» ليربج ماقا دق ديشرلا ناكو « همركاو هب بحرف

 يف هنكلو. ..نيمالل هئالو لجال هنجسو ليربج ىلع ضبقلا ىقلا , مكحلا ىلا نومألملا

 حفصلا نومأملا نم اذه لانو « نومأملا ريزو « لهس نب نسح ةجلاعم يف حلفا 8١1« ةنس
 "ل ةنس لجالا هافاو نا ىلا اهيف شيعلاو دادغب ىلا ةدوعلا عاطتسا يذلا ليربج نع

 . © ”نئادملا يف (سيكرس) سيجرس رام ريد يف نفدو
 بطلا ةسرامم يف ليربج هابا عوشيتخب هي بلص ليربح نب وضتسب -

  مورلا دض اهب مق ةلمح نم هتدوع دعب نومألا هلا هاعدتسا دقو ١ يسابعلا طالبلا يف

 . 797 توملا شارف ىلع وهو نومأملا جلاع « هيوسام نب انحوي عم « يذلا وهو
 .7/ - الال 5٠١« مقر ,ديواديب (؟5؟)

 ١55(. ص .. س .ت) ةنسلا يف رانيد 1006.٠٠ يربعلا نبا لوقيو (”3)
 ْ ./54 ص «لدجملا ىف «يرام (55)
 م ءافلخلا خيرات « يطويسلا (؟5)

 2 5١8( ص .؟ يدرعسلا خيراتلا علاط) (ريشدرا هيف) يخوك روس ءارو (اتك ربم» يف سيجرس رام ريد ناك (57)

 . قيلاس ريد وا ةوخالا ريد اضيا ىمسيو
 5١0. ص .؛ بهذلا جورم « يدوعسملا (710)
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 ىلا 8151/ ةنس هافنو هك الما ىلع ىلوتساو عوشيتخيب :ب ىلع طخس قثاولا نا الا

 0 تحلصو . روباسيدنج

 يذلا ثيدحلا كلذ ىلع لديو . هفيلأو ةفيلخلا ميدن ناكف . ريثكلا ءيشلا ةورثلاو هاجلاو

 ءًأريخا هيلع بلقنا لكوتملا ناالا . نينا ناشي غروب تاذ:ةفيلدلا نيبو هنيب رج

 نذأف 55 ةنس يدتهملا ةفيلخلا داعو . نيرحبلا ىلا هاصقا مث « هك الماو هلاوما رداصف

 سرامي نا عاطتساف . ًاريثك همركاو هنم لكوتم ا هّرتبا ام هيلع ٌدرو « دادغب ىلا ةدوعلاب هل

 4 ةنس هناذو ىتح هتنهم

 .رشع يناثلا ثوقلا ىنح 3

 ا لرد

 : رو

 نويحيسم نييسابعلا ءافلخلا دهع يف رهتشا دقل . نورخألا نويحيسملا ءابطالا -

 ةماعزلا مهوسفان ًانايحا لب « , عوشيتخب لآ عم بنج ىلا ًابنج بطلا ىف : اولمع نورخآ

 فلخ « يسابعلا طالبلا نم هباحسنا ىدل ؛ عوشيتخب نب سجرج نا اناقو . بطلا يف

 ذخاو روصنملا ةقث بستكا يذلا ؟' '”ثالهش وا افولحش نب ىسيع وهو « هذيملت كانه

 8 ردد م طوس سام ا يليص

 0 , حضتفا دق هرود نا الا . ' نيبيصن ةسينك لاوما زازتبا يف هتلواحمو نيبيصن
 46 ”!طالبلا نم |

 واايد الق توعتعلل قر بوبا علا لورا د ىسيع وهو «ًاقباس

 باختتا يف ًاميظع ناك هرود نا امك . ُ “)اك ر يرطب موشال فقسا عوشينانح باختنا

 .١١ا!/ ص 2. س .ت 419 ص (د .م . ت « يربعلا نبا (9)

 ١75. ص «هدادغب ىراصن لاوحا « قحسا وباب ليئافر(؟9)

 .11 - 58 ص « لدجما - افالهش نب ىسيع يرام هيمسيو (50)
  )4١١؛؟ ك . ت « يربعلا نبا ١1١ - ١51 ص ءيرام 58 - 15.

 ”١” - 1١5. ص ءد .ه . ت « يربعلا نبا (5؟9)

 ,ا/ ء_ صا « يرام 5 5ه:+ 17٠١ نصي ؛ ىطفقلا ؛5١؟ - ١5:5 صوء١ ةعبيصأ يبا نبا هنع علاط (57)

 ىسيع لخدتب ًاكريرطب ميقا روباسيدنج فقسا بوقعي نا لاق ذا يربعلا نبا مهوو ٠١. ص ءيرام (4)
 1 . ك . ت عجار - طالبلا يف كاذنأ ىسيع نكي ملو 7٠5 4 ةنس ىرج رمالا نال . ينالديصلا

 .١مالو 15

١ 



  قرشملا ةسينك يف ةحلاصملا قيقحت يفو هيسفانم رطاوخ هئدهت يفو لوالا سواثميط
 ْ ْ . يرابنالا حون يبا عم نواعتلاب

 ىفشتسم يل هنود قاقد ناكو« 2 , (انحوي وبا هيوسام» ١ بطلاب اورهتشا نيذلا نمو

 ضارمالا ةفرعمب ًاريبخ ناك هنكل « ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ال وهو «روباسيدنج

 ريزو لضفلا اهب جلاعو « ةلاحكلا ةنهمب رهتشاو « اهمهارمو ةيودالا ءاقتنابو اهجالعو
 . ةليزج تابه هنم لانو « هسفن ديشرلا مث « ديشرلا

 انحوي فلخو . لبقتسملا كريرطب نونرب عوشيا هذيملتو هيوسام نب , انحوي رهتشاو
 وه هجوت هنكلو . روباسيدنج يف ةيميداك الاو ىفشتسملا ةرادا يي وسبح نب ليربج
 يف - رثا روباسيدنج 0 كر طاللبلا ءابطا ىلا ٌمْضْن 0 ) 5-2 ىلا ًانغنا

 ا سلا ا نا ىلا «لكوتا ةفيلخلا دهع يف يسابعلا طالبا ي
 ناك و .انحوي وخا وهو (هيوسام نب ليئاخيم» امضي بطلاب اورهتشا نيذلا نمو

 . هتراشتسا نود ءاود لوانتي الو ًاميظع ًاماركا همركي نومأملا ةفيلخلا
 لوا ناكو « مهرد فلا يرهشلا هبترم ناكو « لاحكلا ليربج نومأملا ءابطا نيبو

 هنافجا لسغيف « ةادغلا ةالص نم هميلست دنع ؟*'2موي لك ةفيلخلا ىلا لخدي نم
 , ؟**7كلذ لثم لعف هتلئاق نم هبتنا اذاف . هينيع لحكيو

 ناكو . هيلا هبّرقو همركا يذلا مصتعملا ةفيلخلا بيبط «نانب نب هيوملس» ناكو
 لوقيو . ضارمالا عاونا يف ةربخلا ريثك ملعلا عس او ردقلا ليلج نأشلا ميظع هيوملس
 ةريسلا دومحم ريخلا ريثك هنيد يف داقتعالا نسح 0 ”2ةعبيصا يبا 5

 رفاوب + ةويلا كلذ يف لكلا, نع مبصتعلا عسا تاع انور يأرلا ليمج لقعلا رفاو

 لعفف « ىراصنلا يأر ىلع روخبلاو عمشلاب اهيلع ىّلصي ناو رادلا ىلا هتزانج راضحاب

 ص «. تسرهفلا «, ميدنلا نبا ؛891 - 5 ص « يطفقلا 4١87 - ااه مارا ةفيبعطأ يبا نبا علاط (55)

 لا ب ني 0 - 555 ص(د.م.تا يربعلا نبا ؛195 - 6

 . رغصالا هيوسامب بقل يذلا »+٠١١5( ىنيدراملا هيوسام نع هل ازييمت ربكالا ل لا

 11٠. ص «.ذد .م . تا« يربعلا نبا (51)

 .١6٠١ه ص , ةيبرعلا ةراضحلاو ةيحيسملا , ىتاونق (4)

 ١. 7 سه. ص:-غ١ ءابثألا نويغ 49
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 1 رس فاوحل . ©!ةلسلا ةجاعل اخ ةقيرل هيوملسل ناكو

 . ”0ةيوملس ةافو نم ًارهش
 صخن « رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف اوشاع نوريثك نورخآ نويحيسم ءابطا كانهو

 نب يلعو (عساتلا نرقلا) يزورملا ىيحي وباو (653+) لهس نب روباس مهنم ركذلاب
 يف مهركذ دري دق نيذلا نيرخأتملا نم مهريغو « (رشاعلا نرقلا) لاحتكلا ىسيع
 . 0"2باتكلا اذه نم ةقحاللا تاحفصلا

 . قرشملا ةسينك خيرات يف تاحفصلا عملا نم ةحفص يوطن « لصفلا اذه ءاهتناب
 اهئاسؤر ةيصخش ةطساوب اهمارتحاو اهدوجو ضرفت نا تفرع ةسينكلا هذه ناف

 ةيسابعلا ةلودلا يف بصانملا عفرا لغش ىلا اولصوت نيذلا اهيفقثمو اهئابطاو اهئاملعبو
 يف ددرتي مل مصتعملا ةفيلخلا نا ىتح .ء ءارزولاو ءافلخلا ىلع ريبكلا مهذوفن ةسراممو

 يف مكحي اذه نال . ةاضقلا يضاق نم يدنع ربكا يبيبط هيوملس نا» : هوي .لوقلا
 . © *9(يكلمو يلام نم فرشا يسفنو « يسفن مكحي اذهو « يلام

 يف زكترت تناك « يسابعلا ماظنلا نكر يهو « ةرادالا نا لوقنف زجون نا انعسوبف
 ءابطالا يديا نيب تناك ءامظعلاو ءافلخلا ةحص ناو « نييحيسملا باّتكلا ىلع اهمظعم

 نيمجرتملا تاءافكب ةطونم تناك ةينانويلا مولعلاو ةفاقثلا ديلاقم ناو « نييحيسملا
 . نييحيسملا ءاملعلاو

 ةناكم مهالوا ام « ةيقرشملا مهتسينك حلاصل مهذوفن نوفقتثملا ءالؤه مدختسا دقو
 ع ةماهلا ةينيدلا نوؤشلا يف ةسينكلا ءاسؤر مهراشتساف . ةسينكلا | هذه يف ةقومرم

 , كارتشالا يف ًايعقاو قحلا مهل حبصا ىتح « ديدج كريرطب باختنا دنع اميسال
 عم « باختنالا اذه يف ءايندلا سوريلقالا تاجرد نم وا نييناملع مهنوك مغر

 سدونيس يف ًاءزج ًايمسر نولكشي مهنوك ىلع لدي ام اذهو . ةفقاسالاو ةنهكلا

 .717 ص «.د .م . ت « يربعلا نبا (50)

 68١ه صو(هوفو ةيحيسملا « ىتاونق ؛ 57 >2 5١ه ص «... لاوحا « قحسا وباب )5١(

 ١5١. ص «ىطفقلا (519

 ا ١ 48 ص .ةيبرعلا ةراضحلاو ةيحيسملا « يناونق علاط (519)

 ١55. ص ١« ءابنالا نويع « ةعبيصأ ىبا نبا (54)
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 اهثاسؤر ةراقا ىلا ةددعسم + ةنباثلا اهتريسم قرشملا ةسينك تلصاو اًدكَهَو

 0 فسالل اي « ايئزج الا قيقحتلا هل بّتكُي مل «رهاز
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 رشع سماخلا لصفلا

 عساتلا نرقلا يف ةسينكل دكا

 ةمظنم ةسينك « ةنس 47” تماد ةسائر دعب « ريبكلا سواثميط كريرطبلا كرت دقل

 . ةيس 0 ةلودلا ىف ةيعامتجالا هد سا

 ١. نونرب عوشيا كريرطبلا )77/ - 08

 ىونين نيب ةعقاولا يراك ثيب ةيرق يف رونلا رصبا . ريبكلا سواثميط فاخ وه
 عم دادنشدرب ميهاربا ىلع ملعلا ىقلت : لعد تيوتا يضع دمع لضوملاو
 . نئادملا ةسردم يف ارسفم َنيعو . جرملا ةقطنم يف شوشاب ةسردم يف سواثميط

 بهذو دادغب رداغ هنا الا . (”"انحوي نب هيوسام بيبطلا نبا ةيبرتب متهي ًأضيا ناكو

 ىلع دري ذخاو « فاكتعالا نم ةرتف ىضما ثيح نيبيصن ةقطنم يف ريبكلا الزيا 2

 ريدلا ةرداغم ىلا رطضاف «نابهرلا اظاضإ ام كيما ضوصس سواثميط ميل

 ١١( ص «ابيلص ء75 ص «يرام 515. ,
 )١( ص « ةعبيص أ يبا نبا ءانحوي نب هيوسام نع علاط 71537 - ١5151.



 , "”ةيدي نينالث نحيت كانه تكمو لضوملا نم بيرقلا ايليا رام ريد ىلا هّجوتلاو
 ده ربك ! ناك . سواتنيط بلق نآنالا + هل سواثميط ءادع نع ريثكلا ليق دقل

 ل نور ربل نوب ميظسلا كريرطلا داو قرت ميدقلا هليمزل ًادقح ّنكي

 هتوم دنع كريرطبلا نا ًاضيأ ىرنو . كلذ نود لاح نيبيصن لها ضفر نكلو . نيبيصن
 نونرب عوشيا باختتا تف . العف ققحت ام اذهو . هل افلخ نونرب عوشيا ماقي ناب يصوي
 نيبيبطلا كاقما قريع حي كايصخعت ريثأعب كلذو 2/51 ةنس زومت علطم يف

 ةراداب ماقو . بهوو بوقعي نينيمالاو « ليئاخيم بيبطلا هنتخو عوشيتخب نب ليربج
 .٠٠ يدلسلا يزهو بل ةوع نبا اديع ىغدي ضخيش يسركلا روغش ةدم ةيسنكلا نوؤلا
 . نوفسيطق ىحاوض ىدحا رينافسا ىف هلزنم ناك يذلا ةريحلا

 ءادعلا نم هّنكي ام رهظا ىتح « ةيكر يرطبلا ةدسلا ىلع نوئرب عوشيا سلج نا امو
 ًاشنف . ءابآلا رفس نم همسا طاقسا حولا هب رمالا ىداو « ىفوتملا ريبكلا سواثميطل نيفدلا
 نييحيسملا ءابطالا لخدت نا الا . هتلاقا اودارا نيذلا ةفقاسالا نيبو هنيب داح فالخ

 دنع هذيمالت رما هنا ليقو « هتطخب نونرب عوشيا كريرطبلا فرتعاف . فالخلا اذه ىّوس
 ناسين ١ يف نونرب عوشيا يفوتو . سواثميط دض اهعضو يتلا بتكلا قارحاب هتوم
 . هددج دق سواثميط ناك يذلا (عوشيليلك ريد) قيلثاجلا ريد يف نفدو 2785 ةنس

 ةيجروتيل ىرخخا بتكو توماللا باتك اهنم ؛ «0/ةديدع ابك نونرب عوشب عضو

 ًاعمجم هتيكر يرطب نم ىلوالا ةنسلا يف دقعو . 2'”سدقملا باتكلا يف حورشو ةينوناقو
 ةسينك يف ذيفنتلا عضوم عضوت مل اهناآالا . ماكحالاو ضئارفلا يف انوناق ٠ هيف نس

 . ريبكلا سواثميط نم اهبحاص فقوم ىلا رظنلاب « قرشملا

 (8. - 87/) ىناثلا سيكر ويك كريرطبلا ."

 («سنح)» ةيرق فارشا دحا نبا دازرش وه . 2 ”حاّيصلا وا حاّبصلا نبا ىمسيو
 نا ودبيو . ينفس نيع يقرش لامش مك ٠ ةفاسم ىلع لموكلا رهن ىلع ةعقاولا
 ىلا هعفد دق اهارجا ىتلا قراوخلا نم هار امو بايدح طيلوفارطم همع نرامب هءاقتلا

 . © ..ض ؛ يرام (9
 .4/ ص « يبح فسوي روتكدلا ةمجرت « يوابوصلا عوشي دبعل نيفلؤملا سرهف عجار (؟؛)

 ىلا ع ص «فلؤملل ةيمارألا ةغللا بدا عجار 25١

 باتك , يجرملا اموت ؛١ 88 5 . ك . تا« يربعلا نبا ؛19 - 58 ص «ابيلص ؛/" ص « يرام علاط (1)
 .589 ص 2١« ناهذالا ةريخذ « يرصن سرطب ؛١ 55 5 رخل
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 همزع همع نرام كراب دقو . جرن فطن يف يباع كيب ريد ىف ةيناجارلا ءايط فايا

 را سيكرت مدام دازرُس حبصاف . ةسينكلا يف ميظع لبقتسمب هلأبنتو اذه

 دصق « ةرتفلا هذه يفو . يرطب را يما اس م ا حش

 ا ب ع سا عم نب نيريصا بسلا

 نيرشع نم رثكا سيك ويك لظو . بيبطلا بلط كريرطبلا ىبلف .روباسيدنج ىلع
 ليربج بيبطلا لحخدت « نونرب عوشيا ةينملا تفاو امنيحو . ةيشرب الا هذه ةسائر يف ةنس

 دي ا رعب عيبا يما بويع عريس

 الا ف الل ا

 ابيلص هيلا بسنيو . نييحيسملا نم نيذفنتملا يديا يف كاذنأ تناك يتلا ةيمالسالا
 . "'”نيطايشلا جارخاو ةبعصلا ضارمالا ءافش لثم « بيجاعاو تايآ

 (761ه - 815 1) يناثلا عوشيربس كريرطبلا .*

 هماقاو . يبكلا الووا ريد يف بهرتو . (””اردهون ثيب ةقطنم نم عوشيربس ناك

 ةينارطم ىلا ريبكلا 2 ا ا ع و

 نكيرولا» هيلع ًافيض لزن يذلا نومأملا ةفيلخلا لبقتسا كانه هنا ًاقباس انلقو . قشم

 ؛ سيك ر ويك قيلثاجلا ةافو يدلو هدد م نع عوشبربس

 دك لدرل يريد قيلثاجلا ريد وا عوشيليلك ريدي فورعملا ريبكلا ريدلاب

 « ةسينكلا يف مولعلا ديدجت يف ًاضيا ىعسو . دادغب يف ةقلاثجلا يسرك هلعجي نا دار أو

 مدس تا يي ا لا ا ير رتل

 ديس لاك ارا ل ناو ومر يلو تار ردا يلم ندد ىو نا

 راد ةسردمو « ةروك ذملا نويثف رام ةسردم : دادغب ىف ثالث اهنم « ىرخا سرادم

 رام ريد يف ىرخا ةسردم ىلا ةفاضالاب « قيلثاجلا وا عوشيليلك ريد ةسردمو « مورلا

 . 468 ص .لدجما ىف ابيلص (0)

 صء١ « يرصن سرطب ؛؟ ٠ 2” ك . تاء يربعلا نبا - 159 ص « ابيلص ؟؛الا/ - ال5” ص « يرام (8)
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 قح سرادملا هذه ذيمالتل ناك هنا ودبيو . لصوملا ىف ذ ىلعالا ريدلاب فورعم ا ليئربك

 هسفن ىلع قّيضي ناكف . عيضلا ريمعتب متها هنا امك . 0"2قيلئاجلا باختنا يف ذوفنو
 ريد يف نفدو ا ل وتو مالا داقتفاو عيبلاو سرادملل تاقفنلا رفوي ىكل

 (0147 - 87 ) مصتعملا ةفيلخلا . 4

 ىتتست دلو ما هماو « قحسا ابا ىتكيو « نومأملا وخاو ديشرلا نوراه نب دمحم وه

 نم نيثالثلاو ةنماثلا يف وهو 2/8 ةنس نومأملا دعب ةفالخلا ىلوت . بيبش تنب ةدرام

 داقنا مث « « سلجملا يف عزانت تقولا كلذ يف نومأملا نبا سابعلا نيبو هنيب ناكو . هنس

 عاطتسا دقو . اهدجم ةورذ يف كاذنآ ةيملعلا ةكرحلا تناكو .« ”7هتعيب ىلا نسابعلا

 ةنده دقعو « عيشلا نم امهريغ ىلعو طزلا ىلعو نيب يولعلا ىلع رصتني نا ديدجلا ةفيلخلا

 ةفيلخلا نا الا . ةيملعلا ةكرخلا اتاك ال ذيئاقما وللا ناكل يطنزيبلا سليفوات كلملا عم

 لظ اذاو . هّرنتلاو ديصلا هيلع لضفي ناك لب « ؛ ملعلا مهيوهتسي نمم نكي مل ديدجلا
 نكي مل ذا «روتفلا اهارتعا دق (ةنحما) ١ ناف « يلزتعملا بهذملاب ًاكسمتم ديدجلا ةفيلخلا
 . اريبك ًارابتعا ةيتوهاللا رومالا يلوي

 ا ©" !)ءارماس ىلا دادغب نم ةفالخلا ةمصاع تلقتنا هدهع يفو
 لومي مدا ييزحتايوأ ل ضرما. كالت يق :رارقتسالاو ءودهلا نم مصتعملا هققح ام
 27 ارق اراجتلا لاَوَما ٍتفلتو دادغبب قيرح ا عقو ا ا يكمل

 ىلع ناسنا لك فالحتسال ا الإخلال ماقتل جاو« هينط نك كمي مل

  دّيصتلل ناهريطلا ىلا جرخو» : الئاق فيضي مث سيخ ا

 شحولا ريمحو ءابظلا ذاخف ىلع مسوو ديدحلا قاوطالا عابسلا قانعا يف لعجو داصو

50 

 9١"5. ص 2١« ناهذالا ةريخذ « يرصن سرطب (9)

 ص ١. لوهجملا يواهرلا خيرات ؛ 8. ص .فارشالاو هيبنتلا ؛؛ 5 ص .4 بهذلا جورم ,يدوعسملا )٠١(
 .؛

 ىلع دوروثي 50 داك ىتح «( دادغب ىلاها ىلع فسعتلاو قيما ءأازنإ م عيمج ل ا :يذلا

 اكيش ةرادالا اهيلا تلقتنا مث « ءارماس يف ىنكسلل ًارودو تايماح مهل ى هصاقأ ةذندب كراقرصت ىلعو ٠ مصتعملا
 ص 2١9/65 دادغب ,نييسابعلا دهع يف ةيبرعلا ةلودلا ةمصاع , ءارماس « ىقابلا دبع دمحا علاط) ًائيشف
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 ةلضعلا تايارثلا يراصتلا عضولا كلذ تاكس نم عاجاو «عضولا ةيباطتساو ؛ همس
 نا اقيم اضيا ىدوعسملا هديك ام اذه." هل ”(ىأر نم تس ءانب دّدجو ةريطملاب

 « ةحيحص ضراو « بيط ءاوهو «راصبالا هيف رفاست عساو ءاضف ىلا رظن مصتعملا»

 ءاهححانمو اهعقوم ّمذي ينايرسلا ليئاخيم نا ولو .2' ”اهءاوه باطتساو اهأرمتساف
 . ' *”هيف ديصلا ةرفو وه عضوملا اذه رايتخال ديهيولا ييسلا نا .لوقيو

 رصنعلا باس ىلع ىكرتلا رصنعلل ايتاؤم ءارماس ىلا ةمصاعلا لاقتنا ناك
 نا © ”ءيدنلا نبا لوقيو . ةيسابعلا ةلودلا طاطحنا يف رمالا اذه مهاس دقو . سرغلا
 ينارصنلا سيجرسام نباوهو « ناورم نب لضفلا ىعدُي صخش ناك مصتعملا ءارزو نيب
 0 دادغب يبونج عقت ةانق يهو « قوب رهن جوسط نم يلينب فرعُت ةيرق نم
 الاسم ناكف ةفيلخلا فقوم اما . نييحيسملا هاجت صخشلا اذه هبعل يذلا رودلا ضرعن
 انه نيتمزتملا نيملسملا ضعب اهراثا ةفسؤم تيدا ردع ليغ اه + امومع .نييحيسملا هاجت
 ةءسس نييتيركشلل نيتسينك اومده ثيح نارح ةنيدم يف اميس الو ءكانهو
 ةرايزل يحيسملا ةيونلا كلم ءيجم ةصق لوهجملا يواهرلا يوريو . © 60
 ققح نا دعبو . 8١)هقدص نم دكأت نا دعب هدنع اهيقل يتلا ةوافحلاو « ةفيلخلا
 ير ا رم ل ل دوور لحال نق ابعت تل
 ّنكيو « ةماتلا هتقث بيبطلا اذه يلوي ةفيلخلا ناكو . 2" *0نانب نب هيوملس صاخلا هبيبط
 . ًاقباس انرك ذ امك « نيقيمع ةّدومو ًامارتحا هل

 مه. - م90/) يجرملا يناثلا ميهاربا كريرطبلا ه

 ناكو . (نمرش) ثملش نم برقلاب جرملا يف ةعقاولا «يردأ ثيب» ةيرق نم وه
 نعل بايدح طيلوفارطم همع نرام نا ودبيو . سمشلل دجسي ناك و روباش هدلاو مسا

 رانيد فالآ ةعبراب نابهرلا نم مصتعملا هارتشاف ءرقص ريد ىعدُي اريد ناك عضوملا نا ودبيو . ب رتل
 يف ةسينك ركذ دروو .(05 ص «:؟ بهذلا جورم « يدوعسملا) (ةيريزولا» هاعد يذلا يحلا هيف ىنتب ةباو

 . (؟5 - ”؟ ص .. . ءارماس « ىقابلا دبع دمحا عل علاط ) ءارماس يبونج ةيسداقلا ىمسملا عضوملا

 )١15( .ه5 ص و(: بهذلا جورم « يدوعسملا ْ

 )©١( ص «' ينايرسلا ليئاخيم 88.
 ١4١. ص «,تسرهفلا باتك(17١)

 ١0( ص .س .ت يربعلا مبا 55 نع "7 لوهجملا يواهرلا خ خيرات 55 ١.

 .2 - 45ه ص «.هسفن عضوملا (1)

 )١9( -ا'ال4 ص « ةعبيصأ ىبا نبا .74

 ا



 . "' ”ثملش ىلا اولقتنا دقف نورخآلا ناكسلا اما . روباش لتقو تبرخف ةيرقلا
 . لصوملا ةثيدحل ًافقسا ريتخا نا ىلا هيف بهرتو ريهشلا يباع ثيبريد مي ميهاربا لخد

 ببسب ةدم ًارغاش يكريرطبلا يسركلا لظ « عوشيربس كريرطبلا يفوت امنيحو
 ذيملت « نانب نب هيوملس بيبطلا ناف . نيبخانلا نيب ةرئادلا تافالخلاو تاسفانملا

  ةفيلخلا متخ سراحو ةنيزخلا نيما ميهاربا هاخاو ©" '”يدنكلا ريبكلا فوسليفلا

 لصف امنيب « ؛ اقيلثاج هوراتخاو ميهاربال اوبزحت ؛ ,ركشكو ةريحلا لها عم قافتالاب

 الضب ءابالا ناتخلا: دقو . روباسيدنج._طيلوفارطم ابآ زاوهالا لهاو عوشيتخب بيبطلا

 هيوملس ربخا « قيرطلا ىف وه امنيبو . ةماسرلا لانيل نئادملا ىلا هّجوت يذلا ريخالا اذه

 يذلا ابآ ةماسر عنميل دادغب مكاح.مصتعملا لسراف . ابآ ام ىلع هردص رغواو ةفيلخلا
 ةعامجلا يف داس فالخلا نا الا . ةفيلخلا رمأب ًاقيلثاج ميهاربا ضرفو « روفلا ىلع لقّبعا
 . ميهاربا رام ةسا رلا تتبثف ءابأ يفوت نا ىلا « نينس لاوط ةيحيسملا

 ناو ملعلا لياق ةمحرلا ريثك ًاعضاوتم القاع ناك هنا '" ''ابياص هنع لوقي امنيبو

 مازفا يديأب رومالا مّلْس هنا 2" "”يرام هنع لوقي « ًانسح ًاريبدت رّبدو هل تماقتسا رومالا

 ةيلاملاو ةيسنكلا نوؤشلاب اوفرصت نيذلا هذيملت خونحو همع نبا هاشيروحو هتخا نبا
 بره خونح نا ىتح « لاومالا عمج ىلع اوفكعو « ذيمالتلا ىلا اوؤاساو ؛ مهاوه ىلع

 كريرطبلل نكي ملو « لاح أوسا ىلع رومالا تراسو . مالسالا قنتعاو لاملا نم غلبم عم
 باتك بحاص « يجرملا اموت ناكو . اهدح دنع ئواسملا فاقيال ةقاط الو ريبدتلل مزع

 تمادو . ءانثلاو حدملا هل ليكي وهو « ميهاربا قيلثاجلا رس نيما ةرتف « ريهشلا ءاسؤرلا

 نم جرخأ هتافر نا الا . ا ا ياو قلاو س !رحج عيفاربا ةجاقر

 اهقوف ردحني ناك ًارون نا ليقو . رهنلا يف هماظع تيقلأو لك وتملا ةفيلخلا دهع يف ربقل

 . ةديدع مايا

 ريبكلا سواثميط دهع دعب ةسينكلا ةلاح .5

 بيبطلا ادع امف . مولعلاب مامتهالا لؤاضتب لءاضتي ءاملعلاو ءابطالا ذوفن عرش

 فسويو ناباب نب دواد نب ناميلسو ابيلص نب فسوي لاثما هئالمز ضعبو هيوملس

 )٠١( ص ,ءاسؤرلا باتك « ىجرملا اموت ”7*١ 5

 07 - 5/80 ص «ةعبيصأ يبا نبا 316 - ١5" ص « ميدنلا نبا تسرهف ,يدنكلا نع علاط (؟١١)

 ص «لدجما 5١١(

 أ 4 و ص 2١ . كك . ت ا« يربعلا نبا ؛؟ ص , لدجا (509
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 ناف , 2" *9ِفَلُد يبا يكرتلا ريمالا لوح اورهظ يذلا نونح نب سلوبو يرصبلا ريصقلا
 رودب ةقلاثجلا مقي مل . ىرخا ةهج نمو . مصتعملا دهع يف ءيشب نوزربي ال نييحيسملا
 ىلا رظنلاب ةيوق ةيصخش نكي ملو ةسائرلا يف ةزيجو ةرتف ىضق مهنم الك ناف .زراب
 اهتايح نم ةبعص ةلحرمب زاتجت ةسينكلا تادبف . مهتفاقث ةلاحض ىلاو مدقتملا مهرمع
 . ريبكلا سواثميط مايا يف امهتفرع نيذللا ةمظعلاو دجما دعب

 ذخّتا (دواد وبا» ىعدُي مصتعملا ءانبا دحا نا ؟' ”ينايرسلا ليئاخيم انل يوريو
 سئانكلا جراخ ناباصلا روهظ عنم ىلا هابا عفدو نييحيسملا قحب ةفحجم تاءارجا
 روهظ عنم ىلاو « عراوشلا يف متاملا يف وا ةالصلا يف توصلا عفرو سيقاونلا عرقو
 نوفُّمخي وا نودّدشي اوناك نيذلا ماكحلل ةسيرف سانلا حبصاو . ناكم لك يف رمخلا
 قانتعا ىلا نييحيسملا ضعب عفد ام اذهو . مهاوه بسح تاءارجالا هذه ةأطو نم
 ىلا لب « باقعلا ىلا مهضّرعي ناك امث , طغضلا لاوز دعب هنع دادترالا ىلا مث « مالسالا

 . نايا توملا

 معنت تناك ةسينكلا نا ةالابماللا نم ءيشب لوقيف « يرحملتلا سويسينويد اما
 تابارطضالا تناك امنيب « (ةسينكلا ءاسؤر كلذب دصقيو) ءودهلاو ةحارلا نم عونب
 . . . نينمؤملا لهاوك لقثت بئارضلاو لودلا نيب ةرئاد

 اسانا ناو « هيلع ارمآت دق فيجع دئاقلاو نومأملا نبا سابعلا نا هغلب :ةيطنطسقلا
 9 ”درمتلا اذه ىلع ىضقو هتعيشو سابعلا ىلع ضبقلا ةفيلخلا ىقلاف . سابعلا اوعياب 5 : 5 5 له لا دل“ ا 26

 نا لاقُيو . ةرماؤملا هذه ىلع ةفيلخلا علطا يذلا وه ايروطسن ابيبط نا ودبيو

 09 علا يف 2000 ىضق سابعلا
1 

 ىف ةغلابملا نم ءىش نوكي دقو . نييحيسملاب ةلودلا تاقالع يف اماه ارود وا هيلع اريبك

 ناو لاملل ًابحم ًاعشج ناك مصتعملا نا لوهجمن ا يواهرلا لوقيو . '””مصتعملا دهع يف

 ناكو . ةعيبر نم اهريغو لجع نم « هتريشع سيئرو هموق ديس ناكو . يلجعلا ىسيع نب مساقلا وه فلدوبا (؟ ؛)
 . اينغمو الطبو ارعاش

 ب نجت ف ودل يزوعلا نبا: 817 + 41 نع اا ش8 (59)
 1١. صا(: بهذلا جورم , يدوعسملا (35)

 ١٠6١١. ص . س . ت « يربعلا نبا ١ ص 27 .س .م (50)

 ٠١85. ص 2" .س .م(5)
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 ةعضاخلا ندملا ةالوو نوملاظ ماكح اهبكترا سانلا نيب هدهع يف ترج ةريثك ملاظم

 نم ماكحلا هفرتقي امب ملعىلع ًامود نكي مل ةفيلخلا نا ىلا ةراشا هذهو . 2" ”هتطلسل

 (يحيسم) يطبن خيش عم مصتعملل ترج ةثداح «' '”يدوعسملا انل يوريو . ئواسملا
 ريشت يتلا ثادحالا نم ةلمج انل يوريف « لوهجملا يواهرلا اما . نيطلا ىف هرامح قلز

 |9710 فيقتل داع يف ماكحلا اهبكترا ىلا ملاظملا ىل

 (88541/- 885 ؟) قئاولا ةفيلخلا .ا/

 ىّمست ةيمور دلو ما هماو «رفعج ابا ىّنكيو « نوراه نب مصتعملا نب نوراه وه

 تتارصلا امينع .ففخي نإ نيجار مكحلا ىلا هئيجمب سانلا حرف . ©" '”سيطارق

 بخ ديدجلا ةفيلخلا نا الا . ”")اعشج هفالسا قفا لق" هدا 0 ذا « ةيساقلا

 يديأب رومالا مامز مّلسو « 2" *”ىكرتلا سائشا 0

 لكالا ىلع فكع دقف ةفيلخلا اما ٠ .©”"ةاوؤاش امك 3 اوربد نب ءذلا صاخشأالا

 كارتالا ذوفن دتشا امك « سانلا ىلع بئارضل || ةأطو تدادزا دقو « ©" *0للاو برشل لاو

 0 0 0 دالبلا ي ف

 نب انحويو عوضيتخب 1 ءابأر ءاملع اهيف كرتشي تاشاقن 0 تناك ام

 0 1 ا ل ل م

 ينب ءافلخخ يف نكي ملو . "هيلع نعطلا ىلا ليبسلا مهدجواو مهبولق دسفأف « نيدلا

 )١5( لوهجملا يواهرلا خيرات ١. ص 5٠.
 .ه١ « بهذلا جورم « يدوعسملا 2 ٠(

 ) )8١لوهجما يواهرلا خيرات  2١ه5 ص - 55.
 11٠. ص « يطويسلا ؛١١8 ,فارشالاو هيبنتلا ؛.ه ص «4 بهذلا جورم «يدوعسملا (91)

 .ه١ ص .2؟ لوهجما يواهرلا خيرات ٠١4 - ٠١8 ١١7 ص , .س . م(

 51٠. ص .ءافلخلا خيرات « يطويسلا ()
 ص! كارشالاواةيبعلا + ص «* بهذلا جورم « يدوعسملا ه٠ "تت “أ ص « ةعبيصأ يبا نبا (؟5)

 714١ ص « ىطويسلا ؛"١

 ١55. ص («. س. تت « يربعلا نبا؛و ١ ص ء” .س .م(595)

 ١7”. ص .فارشالاو هيبنتلا ("0)
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 , ””70نومأملا نم ىورا ناك هنا ليق ىتح « قثاولا نم رعشلل ةياور رثكا سابعلا
 « دالبلا يف ةريثك ةيروث تاك رح مايق ىلا قثاولا يف تاضقانتملا هذه عيمج تذاو

 نأ اهك' اكو 0 ا ع

 ىعدتساو . ةفيلخلا ىلا نيبرقملا دسح ءارج نم روباسيدنج ىلا يف عوشيتخب , بيبطلا

 ناكو 6.40 ةنس قئاولا يفوتو . . . ناوالا تاوف دعب ءاج هنكلو « ةفيلخلا ضرم ناَا
 : ةبس نيثاللث وجت رمعلا نف هل

 851١( - 851/) لكوتملا ةفيلخلا .6

 . عاجش ىعدت ةيمزراوخ دلو ما هما . ديشرلا نب مصتعملا نب لضفلا وبا رفعج وه

 بهذم ذبتنا ذا « هفالسا ةسايس نع فالتخالا لك فلتخت ةسايس ديدجلا ةفيلخلا عبّتا

 رع لا لحارم ىلع كلذو « ةّئشلا ىلا داعو « ةنحملل ًادح عضوو « ةلزتعملا
 نم يلاوملا افجو «هدعب دهعلا ةيالوب ةثالثلا هدالوال عيابو , تاقطرهلا ضحد ىلع

 لزهلا هراثيا ىلع ظحلا مظعا اهنم لانف ؛ ءايندلا هل تفصف . مهحرطاو كارتالا
 قيدصلا ركب وبا ةثالث ءافلخلا : ليق ىتح . © 7كولملا نيشت يتلا رومالاو كحاضملاو
 يف لكوتملاو ؛ ملاظملا ّدر يف زيزعلا دبع نب رمعو « ةدرلا لها لتق يف هنع هللا يضر

 نيسنلا ريق مدهب ارما ةفيلطلا رديه رق: ةنس يفو .2* 7 'مّهجتلا ةتاماو ةّنسلا ءايحا
 نآرقلا نوكي نا ضرفو « هميلعت وا مالكلا ةسارد عنمو « ًايّنس ًايضاق ماقا مث « ءالبرك يف

 تناك يتلا هبضغ تاروسب لكوتملا رهتشا دقو . ميلعتو كولس لكل ةدعاق ةّنسلاو
 نم ًاريثك لتق هنا» : ابيلص لوقيف . ءاوسلا ىلع نييحيسملاو نيملسملا ىلع ٌبصنت
 0 دئادشلا هنم ةمذلا لها يقلو . مهلزانم مدهو مهلاوما ىف يافا باّتكلا
 نأ ودبيو . دوهيلاو نييحيسملا دض ًارما ةفيلخلا ردصا «86 ٠ ةنس يفو .' ؟10وواكمو

 , ةمذلا لها ىلع ةفيلخلا ردص اورغوا نيذلا نيملسملا ضعب دسح ناك كلذ ىلا عفادلا
 ىتحو طاللبلا ىف ؛ اك اذوفن مهل نالو ةلودلا يف ةقومرم بصانم نولغشي مهنال

 ىدل ةئطفلا مدع نم ءيش ًاضيا رمألا يف نوكي دقو . ةفيلخلا ةدلاو عاجش نم برقلاب
 نم معد ىلا ةجاحب لكوتملا ناك و . نيملسملا ىلع ءالعتسالا نم عون وا نييحيسملا

 ." 1477 ص «ىطويسلا (58)
 ”١” - 8١14. ص . فارشالاو هيبنتلا « يدوعسملا ("9)

 5151١. ص « يطويسلا (50)

 ١ ص , لدجملا(١١4
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 دض ةيلابلا نيناوقلا ضعب ذيفنت ىلا رطضا دقف اذل . بعشلا نمو نييئسلا نييتوهاللا

 فورظلا ىلا رظنلاب « ىرخاو ةرتف نيب هفالسا اهّنس يتلا نيناوقلا كلت «نييمذلا

 ةيمالسالا ةيقالخالا ْئدابملا يف الو نآرقلا يف ساسا يا اهل نكي مل ىتلاو « ةئراطلا

 وا 10 0 ينل ماكحالا ىلا دوما كلذ يف ةفيلخلا تا ةحيحصلا

 روم اك يذلا يعول عشا بأ« ةلك ول باحصا نعال ريس
 8 مهبرفأو 1 ا ةفيلخلا

 ةيامحل نع ولا يع ةوهعللا ًاقزخ 0 كي ةيامح ىلا

 وا نارقلا ىلع وا نيملسملا ىلع ؛ « لاوقالاب ناو « مّجهت لك : يه هذهو . نييحيسملا

 ةأرماب ةلص لكو «هلاوما وا ملسم دض فرَئتُي ملظو ( ملسم ءادتهاو « يبتلا ١ ىلغ

 1ذةاهلملا ءادعا ةدعاسمو « روجفلل واح جاوزلل ةملسم

 ًاقرخ لكشت ال يهو « ءاهقفلا نع ةراص اهنا حجرالا نمف « ىرخالا تسلا اما

 : دوهعلل

 ار 0 سيقاونا لا ير خزماد

 1 0 بوكو جرسلا لامعتساو ليخلا بوكو عن -

 ا مل تاخاسلا هما جوا سناك ؛ةنيشملا رومالا نم كلذ ريغو

 ل فيمعتلاو ملظلا نم ًاصلخت مالسالا قانتعا ىلا اورطضضا ن 'ييحيسملا

 0 ب يسجل يم ا ع عجل

 طيسولا رصعلا يف مهسفنا نويحيسملا ءارمالا مدختسي ملا . نيينامثعلاو لوغملا يدهع

 عضن نا انيلعف ؟نيملسملا دض اينابسا يفو دوهيلا دض ابروا يف ةمارص رثكا تاءارجا

 .856 ص «.؛4 بهذلا جورم «يدوعسملا (4؟)

 ./ ص « لدجما يف ابيلص علاط (57)
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 . ًاينيد

 ( مهر - مه") لوألا (سيساذات) سويسودوات كريرطبلا .8

 دهش نا دعب ( 825 ٠ ةنس يناثلا نيرشت 4 يف يجرملا يناثلا ميهاربا كريرطبلا يفوت

 نا الا . هل فلخ باختنا يف نويحيسملا نويناملعلا لخدتو . نييحيسملل ضاخما ءدب

 ايركز نب ليئارساو هيوسام نب انحويو عوشيتخب ءابطالا قفتاف . اريميع ناك يناكيتالا

 بيصأ هنكلو . قشمد نارطم انحوي اوراتخاو « ناقاخ نب حتفلا ببطتم ؟* *”يروفيطلا
 نم هلصا ناكو .زاوهالا فقسا ليئاخيم هدعب اوراتخا مث . هتماسر لبق للشلاب

 راتخاف « باّتكلا رود ءاجو . تامف هقلح يف ةّلعب بيصأ ًاضيا اذه نااالا . رد

 . ركشك فقسا جيهاربا ل |املا تيب بحاص ديعس نب نامثعو يرابنالا حون نب ميهاربا

 و ةثيدحلا فقسا دادعوشيا ريتخاف . تامف َةّلع هتقح أضيا اذه نكلو
 اذه ناكو .' ' 7سيساذات راتخا يذلا عوشيتخب ىلا رايتخالا رما اوضّوفو « هنع اوعجر

 دْتأو . روباسيدنج ىلع ًانارطم مث ,رابنالل انقسا ةدم راص دقو « يمرجاب قاع

 . رايتخالا اذه ةفيلخلا

 وسفانم نكمت ىتح «ديدجلا كريرطبلا ةماسر ىلع رهش ىضم نا ام نكلو

 ةوظح ريبكلا تيبطلا دقفو « نجسلا كريرطبلا عدوأف .هتاذ عوشيتخب ىفو

 نم برع ىف طالبلا ا موي لك بهذي ناك يذلا بيبطلا ىدل طرقما خذبلا يفو

 50 لصوملا ىلعانرطم حيصيس يلا تحوي ىرخالاو « ليربج امهادحا هل

 مي سريرا الا ياا 0 جا

 هل اهماقا ىربك ةميلو رثا هيف لك وتملا اياون ترهظو . طاللبلا ىلا هجوتي ناك حابصلا

 .1؟/ - ١١٠9 ص «ةعبيصأ يبا نبا هنع علاط (4 4)
 ١97 - ١194. ص 2١ . ك . ت « يربعلا نبا ؛9؟ ص «ابيلص ؛,78 ص «يرام (:5)

 ١. 58 ص . س .ت «2يربعلا نبا (57)



 رقفلا يف عوشيتخب شاعو . 2 "”هلاوما عيمج ىلع ىلوتساف « صاخلا هلزنم يف بيبطلا
 هيلا ياكل نلطلاد جود ٠7٠١./ ةنس نيرحبلا يف ةينملا هتفاو نا ىلا زوعلاو

  ءارماس نم ةسمامشلاو ةنهكلا درطو « سئانكلاو ةريدالا ضعب مدهف « نييحيسملا

 يف طحاجلا مهاس دقو . 2**ةنيهمو ةنيشم تاءارجا ةلمج نييحيسملا ىلع تضرفو

 . (ىراصنلا ىلع درلا» هباتكب اميس ال « ةريثكلا هتاباتكب ىراصنلا ةلزنم نم طحلا

 ىدلًانبتاك قباسلا يف .ناك يذلا:يربطلا لهس نب يلع دترملا لعف كلذكو

 نورغويو هراوا نوكذي هلك بصعتلا اذه ءارو نم ناقاخونب ناكو . ؟؟ 2رايزاملا
 ىرخالا تائفلاو نييحيسملا ىلع ةفيلخلا ردص

 يف «ةنسلا فصنو نينس ثالث نجسلا يف : لظ دقف « سويسودوات كريرطبلا اما

 : تبغت مل ةمهتلا هذه نا الا . مورلل هتالاومب ةرم مهّنا دقو . ءارماس يف مث لوا دادغب

 ضفرف « ِمَسَقلا ىلا هاعد يذلا ةفيلخلا ماما قاطنتسالا دعب « هنجس ىلا ديعأف « هيلع

 اة حبتاو اويتاستمم ىللا ديعأف: ٠ (نومسقُي ال نيدلا ءاسؤر نا» : ًالئاق كريرطبلا

 . ةلودلا نم قطانملا فلتخم يف نييحيسملل تابوعصلا
 ناب ةفيلخلا رماف . لّضفملا ةفياخلا بيبط هيوسام نب انحوي يفوت :/يع10 ةئس يف

 ةفيلخلاب اذاو . ءارماس نم اودرط دق ةسمامشلاو ةنهكلا نا هل ليقف ةهّبأب هزينجت يرجي

 ةسمامشلاو ةنهكلا اعدو «روفلا ىلع كريرطبلا نع جارفالاب رمأي هب اذاو . ًايلك رّيغتي

 ةنفدلا دعبو . . . ةريسعلا ةمزالا تزاتجا دقل . . . اهيف ءاقبلاو ءارماس ىلا لوخدلل

 0 كريحيلا ءابطالاو باّتكلا مدقت « هيوسام نبال تميقأ يتلا ةبيهملا

 ىلا رماوالا ردصاف . دادغب يف هرقم ىلا ةدوعلاب كريرطبلل حمسي نأب هنم اوسمتلاو
 . هماقمب قئال لابقتسا كريرطبلل يرجي نأب دادغب مكاح

 را ةلس ىف نييحيسملا هاجت ديدجلا هفقوم يف ةفيلخلا تبث رخآ ثدح كانهو

 يبا قمل لات انبي هل اعئا اا صخش نع م ٍةشمد ىلا 01 ا ايهم امييخ

 ينثاب هعاب مث «رانيد فالآ ةتسب دلقم نب نيسح هارتشا رمخلاو محفلاو بطخلا نم زاد ىف شيث ام نا ليق (5410)

 . مهرد نييالم ةرشع ةنيزخلا ك1 تاكا تاكل ءلازا ناناانا رانيد فلا رشع

 تدا دقو 4١5. ص 1١91١95 - ١١9450 ةرهاقلا , ىشعالا حبص يف يدنشقلقلا هلوقي ام الثم علاط (58)

 لاثما « ةلودلا يف بصانملا ىلعا مهغولبو مالسالا ىلا نييحيسملا باّتكلا نم ددع زايتجا ىلا تاءارجالا هذه

 . . ينقرود نم دلخم ونب ةوخالاو يرابنالا ليئارسا نب دمحاو هاشنخورف نب ىسيع
 يف ىصع هنكلو . هعنطصا دق نومأملا ناكو . ناتسربط لابج بحاص سمره رادنب نب نراق نبا وه رايزاملا (43)

 . هفتح يقل ثيح ءارماس ىلا ديتقاو هرما ىلع بلغف « نومأملا مايا
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 ةفيلخلا همدقتساف . كاذنا نم ىادبخبم ناك يذلا يقرشلا ينايرسلا نيبيصن

 ءمظعا ةافاكم اهب هقاكي ةليسو نغ.كحببو:, مهرد فالأ ةرشع روفلا ىلع هبهوو
 يرجي ال رمالا نا هل لاق هرس نيما ناالا . سويسودوات ضوع ًاقيلثاج هتماقا يف ركفو

 . سويسود وات ك ريرطبلا ةاقو دبع هوريخت نأ ةنياقل تلف ثايحعسملا ليغ

 طيلوفارطملا ةرايزل نيبيصن يف نودفي ءامظعلا ناكو « نييحيسملا لاوحا تنسحتو

 ا نا سويسودوات كريرطبلا متع امو . ةفيلخلا ةوظح لان يذلا
 دقو . ”ةيكريرطبلا ل غولبلل سيكس ماماًاعسو لاجلا حسفأ كلذبو ؛رجه2 ةن

 . دادغب يف عوشيليلك ريد يف ىفوتملا كريرطبلا نفذ
 . سك ذوئرالا نايرسلا ةعامج يف ًاضيا بارطضا ثدح « نامزلا كلذ وحن يفو

 سماخلا انحوي هكريرطب نيبو يناثلا سويليساب تيركت طيلوفارطم نيب فالخ أشن دقف
 ءاجو « لكوتملا ةفيلخلا ماما رخالا ىلع هاوكش امهنم لك مدقو .(80754 - 840

 . “ ”قداصيكلم هضوع ميقأو سويليساب ليقأو « كريرطبلا حلاصل مكحلا

 (/ما/ - )86٠ لوالا سيكرس كريرطبلا . ١

 ىدل لكوتملاب ىفتحا ةفصلا هذهبو . نيييصنل ًانارطم راصو « يمرجاب لها نم وه

 ناف « ىفوتملا سويسودواتل ًافلخ نوكي نا يف ةفيلخلا ةبغر نم مغرلابف . قشهدي ةزايثحا

 . اك ريرطب نيبيصن نارطم حبصي نا اوضفرو « كلذ ىلع اوجتحا ةفقاسالا ضعب

 ب 1 د رك ف يديد اير اب يرالع

 مين ىلا 57 0 1.5) (جرعالا لوالا عوشينانح
 ايسا نبك ةفيلخلا حشرم لوبق يف نوددرتي ةفقاسالا تلعج اهلك ثادحالا

 ةنس زومت ١" يف اكريرطب سيك رس ميقأف . لكوتملا ةدارال خوضرلا ىلا اورطضا

 . ةمكاحلا تاطلسلاب ديدجلا كريرطبلا تاقالع نع اعيش نوخرؤملا ركذي الو . مك

 فلتخم نيديدع ةفقاسا مسر هناو « نانويرام لكيه ةيانب ددج هنا لوقلاب ابيلص يفتكيو

 ريد ىلا ردحني مل هناو « هتسائرب اوحرف سانلا نا لوقيف يرام اما . ؟*”)ةيحيسملا زكارملا

 ةرادا يف تاطلسلا نم ًابيرق نوكيل ىأر نم بس ىلا بهذ مث دادغب ىلا داع لب « ( ينق

 00 ص «لدجما يف يرام اضيا علاط ٠ ص «... نايرسلا نويحيسملا «هييف (50)

 ١55. 25 .ك. ت ءيربعلا نبا 4١55 ص 9 .س.هم(ه١)

 .773 ص .لدجملا (ه١؟١

١ /1/ 



 امل « ةريح لا يف هنفدزي ريد يف هنفد نم هتوم ىدل اوفّوخت ىراصنلا ناو « هتسينك نوؤش
 كلا

 6 دادغب يف عوشيايلك ريد ىلا ليححَف « يجرملا ميه اربال ىرج

 ل رو ب ني راما زحام نيم ترن الهعلا اذه ف

 . 'يمالا اذه

0 

 ا وعي واب مهو 0 و

 2 1 وو وابا 011 01 ارا واسال تا

 نينح نا © *”يربعلا نبا لوقيو . مرحلاب نينح قشر كريرطبلا نا لاقُيو . سيكرس
 الا . امس هسفن ىقس هنا ليقو « ةأجف هتليل نم تامو هراد ىلا فرصناو « (هرانز عطق»

 نوّرقي عيمجلاف . مهسفنا نيملسملا نيخرؤملا دنع ىتح هل رثا ال « ءاعّدا ضحم اذه نا

 ل اس تان سباب

 عم نيرمآتملا نم رفن يديأب 7١ ةنس لوالا نوناك ١١ يف.لكوتملا ةفيلخسا ليتغا

 . ناقاخ نب حتفلا هُئيمأ ًاضيا هعم لتقو « (رصتنملا» هنب
 ابا ىّنكُيو « لكوتملا رفعج نب دمحم (رصتتنملا» هنبا هدعب ةفالخلا ىلع ىلوتساو

 و 2( 0 لن 0 .
 هاجت جارفنالا ةسايس رصتنملا ىتبتو .' ةيشبح ىّمست ةيمور دلو ما هماو « رفعج

 رظنلاب : امامنا تام هنا ليقو ( رهشا ةتس ىوس مدي مل همكح نكلو . نييولعلا

 . طقف ةنس ١ ه رمعلا نم هل ناك و . هتوخا هاجت يداعملا هفقوم ىلا

 68١. ص (ع . لدججا يف يرام (*5)

 يتلا ةزيمملا ةمالعلا ناك رانزلا نا ذا ؛ املسم راص هنا رانزلا عطقب ينعيو . "ه7 صءد. 8م ت « يربعل | نبأ (6 50

 . نييحيسملا ىلع كاذنأ تضرُف

 ١54". ص .فارشالاو هيبنتلا 5 ري يلا نور :يرعملا 2
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  سابعلا ابا ىّنكُيو « مصتعملا دمحم نب دمحم نب دمحا (هللاب نيعتسملا» هفلخو

 مامأ «نيعتسملا رطضاو .857 ةنس كلذو « قراخم اهل لاقي ةيبلقص دلو ما هماو

 ناكو . ةنس "© رمعلا نم هلو 2875 ةنس لوالا نيرشت يف ليتغا دقف . هيسفانم

 ءازا مهرما نم ةريح يف « ديعس نب ةمالسو ليلُد لاثما « نويحيسملا ءانمالاو باّتكلا

 ا ل

 هيبأ ةسايسب يدتعي نا 5 ةفيلخلا ءاشو .ىقل15 ةنس كلذو ,' ) 77(ةحيبق)

0 

 5 : قحسا ابا ىَتكيو , قئثاولا يرو بسم هاب يا أل

 كر لا ةدرو ليقو «برق٠ ىتسُت ةيمور

 هال

 رقما نع وو تاع رماو « صاخلاو ماعلل ملاظملا ةبق يف سلج هنا ًالئاق فيضيو

 تجعزا ةفيلخلا اذه ةمارص نا الا . **0لدعلا رهظاو نايقلا نع ىهنو بارشلا محو

 وهو ربك الا مصخلا ماما قفا دقف « هيئوانم نم ريثكلا ىلع ءاضقلا عاطتسا اذاو . سانلا

 لقتعاو 2715 ةنس لوالا نوناك ٠” يف ءارماس لخد يذلا ريبكلا اغب نب ىسوم يكرتلا

 راصناو ىسوم راصنا نيب ةكرعم تراد امنيح « ةزيجو ةدم دعب هيلع ىضق مث « ةفيلخلا

 الا ©77تامف ةينيصخ اعد ضقت هذ ةفيلخلا كسمأو « ةفيلخلا شيج اهيف مزهف « ةفيلخلا

 . 2" ””هتوم يف تفلتخا تاياورلا نا

 مهوب ص « يطويسل || 41١ ص «.فارشالاو هيبنتلا 5 ص .4؛ بهذلا جورم ,«يدوعسملا (57)

 31١". ص «يطويسلا ؛8١8 ص .فارشالاو هيبنتلا علاط (50)

 ال ا ل

 .517 ص « يطويسلا (54)

 ١181. ص ء«: بهذلا جورم (0)
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 (897 - ملا/١٠) هللا ىلع دمتعملا 5

 اهكسا | ةيفرك ايمو راقمأو لك ونملا نبا دمختا“ رفعج وبا ليقو “* سابعلا وبا وه
 نا الا . هوعيابو هوجرحخاف « هللاب يدتهملا لتق امنيح اسوبحم دمتعملا ناكو . 0''2نايتف
 ءانغلاو برطلاب ًافوغشم ناكو « هتاذلو هوهلب لغاشتو هتيعر روما لمها ديدجلا ةفيلخلا
 نب ةحلط قفوملا دمحا هوخا هناطلس ةسايسو هكلم ريبدتو هرما ىلع بلغف « ةرقاعملاو

 . 2 "هللا نيدل رصانلاب ىّمسُيو « لكو تملا رفعج
 . قرشملا يسرك ىلع ةقلاثجلا ىلاوت « ًايبسن ليوطلا دمتعملا ةفيلخلا دهع يفو
 وحن ًارغاش لظ يسركلا نا الا . /.١17؟ ةنس لوالا سيكرس كريرطبلا يفوت دف

 لك ناكو . هباختنا ىغبني يذلا صخشلا لوح ةرئادلا تافالخلا ببسب نينس سمخ

 كنك قس (ليثأ دانا ؤّدنيو < ةتوادعاستي نيدفنسم ءاقدُضا هل دعي نيحتشرملا نم
 هل هلك يرق اسفانم نا االا”*ةلضفو "ةملغل. ًاقحتشم ناك هتاو « ثضنملا اذهل زيتخا

 نيب ىضوفلا تداسو « نيصخشلا نيب سانلا مسقناو . لصوملا نارطم شونا صخشب
 مدقتساو دادغب ريما ذفناف . يرصبلا يولعلاب ةبرطضم كاذنا دالبلا تناكو . نييحيسملا

 اموي ليئارسا ناك امنيبو . ةقلثجلاب ءاعّدالا نم هعنمو « دادغب ىلا ءارماس نم ل ايئارس

 طسو يفو  (يزارد ناس نيزارلا ةدوشنا ىدل « حبذملا ىلا ميبلا نم لوزنلاب مهي
 ايشغم لمحتف ءًاديدش ًارصع هريكاذم ىلع رصعو هدي داعم صخش دم «ماحدزال

 ل | هس نويثف رام ريد يف نفدو تام مث ءأموي نيعبرا كلذ دعب يقبو ؛ هيلع

 ماسي نا كشواو « يسرن رب انحوي ريتخا دقو . ةيحيسملا تائفلا فلتخم نيب فاللخلا

 . . نكلو « ًاقيلئاج
 باحصا» بولق ىلا لصوتو هراصنا ضّرح (8854 - 81/ا/)شونا ناف

 ميقأو هاغتبُب شونا زافف . طالبلا يف نيذفنتملا ءابطالا ىلا كلذب راشُيو « (رايتخالا

 يف اوناك نيذلا ءابطالا نيب نا ملعنو ./ا/ا/ ةنس يناثلا نوناك ١ يف ًاكريرطب

 يصولا نا -- 3 ا ناك يذلا عوشيتخب نب انحوي ناك قفوملا ةمدخ

 7( يبرك جرفم» هيمسي ب ناك ىتح هبيبط يف ةقثلا لك هل ناك ريدقلا

 روهظ ىرن اهيف ذا . دمتعملا ةفيلخلا ةسايس يف ًاديدج ًافطعنم 15 ةنس تناكو

 ) )3١ص « يطويسلا ؛8١8 ص .2فارشالاو هيبنتلا ؛!98 ص .؛ بهذلا جورم 7737.

 ) )11ةقباسلا ةيشاحلا يف امك اهنيع عجارملا علاط .

 .75 ص «ابيلص ؛/١8 ص «يرام (519

 .؟ لك ع < ةعيرصا ىبا نبا (5154)
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 مام الا نا وهو « ةعيشلل جعزم رما ثدح « اهتاذ ةنسلا يفو . ةلودلا يف نييعيش نيفظوم

 ل ل نا ل اما و

 ل تنحيسل ا ب

 ءالؤه لصوت دقو . ينق ريد ناكس نم اميس ال « مالسالا ىلا نييحيسملا نيفقثملا

 زدت... ٠ ةتيرأجع ارق يخل نرخ موجع زل اهيل فج يسم قرد ذاق

 . نيملسملاو نييحتيسملا | نيب يملسلا شياعتلا نم اعون نآلا نم ىرنف . مهفورظ تنسحن

 . نودبع يحيسملا هاخا دلخم نب دعس ملسملا ريزولا بناج ىلا دهاشنف

 بوسنملا دهعلا نم ًةخسن اثيمرب يف بيبح بها رلا دجو « اهنيع ةنسلا هذه يفو

 لبق هيفاع ظقع ىلرفرو ةنيكذلا تيه يهارلا قاكور نارجن لهأل مالسالا يبن ىلا

 متاخب ةموتخمو رفصا روث دلج ىلع ةبوتكم ةخسنلا دجو هنا لاقو « بهرتي نا

 اذ د ا يلا 0مم

 522057 0 ةلا اذه نا الا . ”نييحبسلل هات يبلسلا هفقوم يف

 . ةفيلخلا فقوم يف ِتاؤم رييغت ةمث نم أرطو « شونا كريرطبلا

 داس دم ودم م :نويحسلا فالك ريضاتخو

 يس رب انحوي ىلع هل تعقو 2 ْ لصولا تارطمو بارق نم فار انحوي

 "١ . ىسرن نب انحوي كريرطبلا )8/15 - 6937(

 هرايتخاب لوبقلا ىلا رطضاو . رابنالا ىلع ًافقسا ميقأ دقو « خركلا لها نم ناك

 50١. «يدرعسلا خيراتلا (55)

 ١٠١” - 5١5. ا . ك . تا« يربعلا نبا ٠ - ا/5 ص «ابيلص ؛مل؟ - م١ ص «يرام (55)
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 , هتماسر موي يف ةبوجعا ىرجا دقو .5 ةيعنهلاوالا نوناكسإ 4: ىف خيسأفر ماك زيزرلظب

 . هل سانلا رابتعا داز امث

 رهشا ةعضب تضم نا امف . ديدجلا كريرطبلا نم دعوم ىلع تناك لكاشملا نا الا
 كب ل ل ا هملست ىلع
 ذنم كريرطبلل أرقم حبصا دق ريدلا اذه ناكو «"' ”7ةيبرغلا دادغب يف ىسيع رهن ءارو

 نم ًامسق اومدهو « باوبالا اوعزتناو « ةسدقملا يناوالا اوبهنف . لوالا سواثميط دهع

 تي عاهل م لاا او ااقيلحل يراسل ها فقسلاو ناردجلا
 ةركلا عاعرلا داعا «8/65 ةنس يفو .' ””1دلخم نب نودبع ريثآتب ريدلا نم مدهتملا مسقلا
 هذه بابسا يف نوخرؤملا فلتخيو . هّوانب ديعأ دق ناك ام هيف اومدهو ريدلا ىلع

 نييحيسملا تازواجت دض ةيبعش لعف ةدر تناك اهنا ىنيبيصنلا ايليا لوقيف . ئواسملا

 ببسلا وزعيف يربعلا نبا اما . ليخلا بوكر نم مهعنم لثم « مهيلع ةضورفملا نيناوقلل
 ناك يبرع خيشل لاملا نم غلبم عَفدُي نا ترج دق ةداعلا تناكف . كريرطبلا لخب ىلا
 رّبد «لاملا اذه عفد نع كريرطبلا عنتما امنيحو . ةيكريرطبلا ةيالقلل رواجما عماجلا مام
 دحا ةزانج روبع ىدل مهيلع تيقلأ ةراجح نا نيمعاز « هدض ةضافتنا هناوعاو خ لا

 : ةنفدلا نم موقلا عجر نا امف . عوشيليلك ريد ناك ةراجحلا ردصم ناو «ن يملسملا
 : ابيرختو بلس ريدلا ىلع اولاهنا ىتح

 دهع ةياهن لبق هيف نكسي مل هنكلو , نودبع ةدعاسمب « ريدلا ءانب كريرطبلا داعاو
 سمخ كانه ثكمو . ةفالخلا زكرم نع ًاديعب طساو ىف ةماقالا لّضف لب « دمتعملا

 يف مورلا راد يف رقتسا « هتيكريرطب دهع رخاوا يف « دادغب ى || داع امنيحو .

 ةفض كريرطبلا كرت دقف اذكهو . ؟' ”يدابعلا «(غبصا» اهديش دق ناك يلا ةسينكلا
 يف ًاتقؤم رقتساو « ةفاصرلا يا - ةيقرشلا ةهجلا ىلا لقتناو - عركلا يا - ةيبرغ || ةلجد
 . (خيلصلا) ةيسامشلا يف يا « ةنيدملا نم ةيلامشلا ةهجلا

 يف ضبقلا يقلأف , نيتمزتم نيملسم نم ريثأتب دلخم ينب ىلع ةيتاع ةلمح تنسو
 تاالماعملاب ارثأتم //5 ةنس ملسملا دعس تامو . نيوحخالا الك ىلع 8.25 ةنس ةياهن

 ةربقمب نآلا فورعملا عضوملا يف (خركلا) ةيبرغلا دادغب يف عقي قيلثاجلا ريدب فورعمل | عوشيليلك ريد ناك (50)
 0 فورعم خيشلا

 ١514. ص «. س .ت «يربعلا نبا (18)

 ./ ص « يرام 1250
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 ثيح ينق ريد يف بهرتف « هحارس قلطأ دقف « يحيسملا نودبع اما . اهيقل يتلا ةئيسلا

 .577 ةنس هتافو ىتح شاع

0 

0 

 ةنسلا يفو 841١. ةنس ناريزح ” يف «قفوملا» يصولا تام « نوضغلا كلت يفو

 رمعلا نم هل ناكو ؛ 8157 لوالا نيرشت يف هسفن دمتعملا ةفياخلا دحللا ىلا هعبت ةيلاتلا

 . هيلع نها رصف كرام كانار ماس يسيح رح

 هدهع متخو . يسرن رب انحوي كريرطبلا ةينملا تفاو «8457 ةنس داليم ديع يفو

 مهو هتوبات ىلع نيملسملا دحا قصب دقف . هت دس ند لا

 نم هوندا الو . بعرم ءادب روفلا ىلع ىلع ملسملا 52000 ةسمكلا ىلا هب نوزاتجي

 يف ريغصلا حبذملا بناج ىلا كريرطبلا نفُدو ...2"' ًالاح ءادلا هنع لاز « توباتلا

 رو نجد راجل هيا تيدج حأ ١ يلا '”ابيلص يوريو . غبصا ةعيب

 يرجيو . كحل نر نوع رعب نا مسا جاب سرسألا يس او
 نب قحسا بوقعي نبا وه هبتاكو « نولوط ماما رصم يف ةبوجعالا نم لوالا مسقلا
 رجاتلا قلطا نيذلا صوصللا ءادتهاب دادغب يف مورلا راد يف ةصقلا يهتنتو . ريصن

 . مهنع افعو مهخحارس

 (9.35- 89 ؟) للاب دضتعملا ةفيلخلا 4 ١.

 ىّمسُن ةيمور دلو ما هماو . سابعلا ابا ىّنكُيو دا ا سا مسلا»

 دحا وهو « ايكذو ًامزاح ًايرادا دضتعملا ناكو . ' "”باوص ليقو « زرح ليقو « رارض

 ىف تدكسف:«.ةأطولا يدش لقعلا زفاو اعاجش ناك و . نييسابعلا ءافلخللا نيب نيزيمتملا

 ريثك ةمحرلا ليلق كلذ عم ناكو . راعسالا تصخرو نادلبلا تحلصو نتفلا هدهع

 . هلتقي نمب لّثمِي نا يف ةبغرلا ديدش « ءامدلل ًاكافس مادقالا

  )7١١ص « ابيلص ؛م ص « يرام 0

 ١١لا( ا/8 ص «ابيلص - 68٠١.
 )77( ص «يطويسلا ؛١٠85 ص .2فارشالاو هيبنتلا ؛,؟١8 ص «.24 بهذلا جورم ,« يدوعسملا )71/8.
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 هللا معن نم رهظ» : يرام لوقيف . نييحيسملا عم هترادا ةيحيسملا رداصملا حدتمتو

 ضعب نااالا . "")(هيلع هودمحو هوركش ام مهيف دضتعملا يأر نسحب ىراصنلا ىلع

 هبتاكب اميسالو « نييحيسملاب ةقثلا نم ةفيلخلا هيلوي ال دسحلاب نيعوفدم « نيملسملا
 لّضفي دضتعملا نا نع مالكلا نوعيشي اوعرش « ناميلس نب هللادبع يحيسملا
 ؛ (ناميلس ن نبأ) هّللادبعب ربخلا لصتا» : هلوقب كلذ يرام انل لقنيو . نييحيسملا

 تا لاقو رذتعاو دضتعملا رّيغتف « ةعقرلا هيلا عفدف دضتعملا ىلع لخدو ع ءزجف

 مهيلغ تدمتعاو ©« سوجمو دوهي ةذباهجلاو ,رابنالل فسوي نب رمع ىوس ا

 كل حلصي ًاينارصن تدجو اذا» : هبتاكل ًالئاق دضتعملا فاضأ مث (مهيلإ اليم ال مهتقثل

 نم نمأو ميلا كلكا وع لوعفوتي دوهيلا نال ع دوهيلا نم نما وهف « همدختساف

 رد داو يتلو تفادلز | ىلعالايتخنالا عووب مريادلابيفنكلل هتقفارمب هنال ب ملسملا

 اذه جرخو ( مهيلا ناسحاالاب هللادبع ىصوا مث . (مهيف 2 ةكلمملا نال 2( سوججا

 0 ا ا

 ٠5 . ثلاغلا انحوي كريرطبلا )895 - 8949(

 . (65/ - 851) سويسودوات كريرطبلا يخا نبا وهو يمرجاب لها نم اذه ناك
 يسركلا رغشو . لصوملا ىلا شونا هلقن مث « 0 هالال ى راجيناخل افقسا مس دقو

 نارطم نا الا . هل يباوزلا فقسا انحوي ةسفانم ىلا رظنلاب رهشا ةعبس يك ريرطبلا

 نسمع اخ# . 8907 ةنس زومت ١ 5 يف ًاكريرطب مسرو ريتخا يذلا وه لصوملا

 رخآ صخش هلبقتساو . يفتكملا ةفيلخلا حبصيس يذلا دهعلا يلو ريمالا بتاك رمع نب

 ريد يف مث « مورلا راد يف غبصا ةّعيب يف الوا هاشنخورف ىعدي نييحيسملا ءاهجو نم

 كريرطبلا اذه اهب ماق يتلا لامعالا نيب نمو . ةلجد نم يبرغلا ئطاشلا ىلع عوشيليلك
 « ةعيبلاب لصتت ةيكلملا ضعبل ًاراذ عاتبأ ذا ء غبصا ةسينك يف هتماقا زكرم عسو هنا
 يسار دك ان ةيالق اهلعجو «,فسوي نب رمع ةدعاسمب ًاضيا كلذو

 ..: ازيحتا مالسالا ىلآ.هرما لآ اذه:نكل . يمرجاب ىلع سرودوات هيخا نبا

 .85 ص « يرام (ا/9)

 . هسفن عضوملا (754)

 . يامرك ثيب ةعطاقم يف ميظعلا رهن ةفض ىلع عقت تناك ةيفقسا راجيناخ (/5)
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 هنا" ”اييلص دنع لوفي امديبف ٍكريرطبلا اذه فاصوا يف نوخرؤملا فلتخا دقل
 . (لاملل بحلا ديدَش) ناك هنا ايما لوقيف درعي « (لياضفلا 55 لضفلا ماتا ١ ناك

 اذه ىلع يربعلا نبا هقفاويو . د ”(ًاطرفم برشيو ًاريثك لكأي ناك هنا» : ي يرام لوقيو

 كلذو « ةنس دعب ىفوت مث , هدهع رخاوا يف جلافلا ءادب كريرطبلا بيصأو . 2"”)لوقلا
 . ةديسلا ةعيبي.مورلا راد:زيف نفذو نق د

 ..كليدتعملا ا ا دك ريع مايطلع 0

 لا ا ًاموي 95007 ديلا اك 0اس ا

 . مالغلاب عاقيالا اوداراو نوملسملا عمتجاف 0 ”هالسالا ىبن ةناهاب ناملغلا ءالؤه

 نبا بسح «لاق يذلا ةفيلخلا ماما ىوعدلا اوعفر لب « كلذ ىلع اورساجتي مل مهنكلو

 ةلكشملا تهتناو ,مالغلا صّلخو هدونج لسراو . (نويذكي برعلا كار : يربعلا

 رضحف « كانه ةفيلخلا ناك 4٠٠« ةنس (ركبرايد) دما يف بلاغ ةافو دنعو . تع

 ةياهن ىلا دادغب يف شاع دقو « ًابيبط أضيا وه بلاغ نب نامثعوبا ديعس ناكو . هكا

 5١9. ةنس

 (4.هد وم )٠ (جرعالا نبا) عبارلا انحوي كريرطبلا .5

 ةيكريرطبلا ىلع نوسفانتملا ناك ًاضيا انهف . تقولا ضعب مادو ًاريسع هباختنا ناك

 عوشيتخب نب انحويو « يباوزلا فقسا (جرعالا وا رجبا نبا وا) اترم نب انحوي : نيديدع
 تلغتشاو . . . مهريغ ىلا ةفاضالاب «روباسيدنج نارطم سيساذاتو « لصوملا نارطم

 هذه يف رنا (ردب» ل دضتعملا ماما ماحس نينا ف كارل

 0 وا ا

 ٠/. ص (ا/1)

 .85 ص « يرام (ا/0)
 .13775 51١8-0 5 . كل . ث « يربعلا نبا (7/8)

 5١١. ص « ةعبيصأ يبا نبا (75)
 ص . نس . تاغ يربعلا نبا 4484 .ض هال 3 1451-5507 توريب (اءزجج 179 «ريثالا نبال لماكلا (8)
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 ىلا ليمي ردب ناكو . اليل تالوادملا تلصاوت - ناضمر رهش يف اوناك ذا - راطفالا

 الئاق حّرصي . 02 افلا انتبهو شيابتاخاو | لصوملا نارطم عوشيتخب نب انحوي

 ىلا كلذب ًاريشم « «دورقلاو بالكلاب بعلي قياثاج انل حلصي ال» : عوشيتخب نبا نع

 نم مهعنمي يذلا يقيقحلا ببسلا ردبل اومدق اايتغا هين ةيناملعلا عوشيتخب نبا ةايح

 . ةيرس ةأرما نم دلُو دق ذا « يعرش ريغ أنبا هنوك وهو  عوشيتخب نبا باختتنا

 ىلع ًانارطم نذا هومتاعج َمِلف» : هلوقب مهيلع هللا ديبع نب مساقلا ٌجتحا امنيحو

 كلذب اوملع الو «نوملعي ال مهو لصوملا لها هراتخا دقل» : هوباجا (؟ لصوملا

 رجبا نب انحوي باختناو عوشيتخب نب انحوي داعباب ةلكشملا تهتناو . (* 50| ومدنت

 ديدجلا كريرطبلا بتك دق 4.٠. ةنس لوليا ١١ يف ًاكريرطب مسر يذلا (جرعالا)
 نم تافلاخ ا ةلازا ىلع لمعلابو عماجم ابو ةيسنكلا نيناوقلاب مازتلالاب اهيف دهعتي ةقيثو

 رومالا يف بعالتلاو ملاظملاو ةينوميسلاب قلعتي اميف اميسال «ةسينكلا

 ناك هنا ابيلص هنع لوقيو . دادغب لهأ نم ديدجلا كريرطبلا ناكو. ”ةيسنكلا

 الو هلثم هتوخا يف نكي ملو «ًارانيد الو ًامهرد هديب سملي مل ًاسيدق ًارهاط ًاخيش

 . هلضفو هسدق يف هقحل نم

 ةنس رايا ١ يف ضيا انحوي كريرطبلا يفوتو .407 ةنس دضتعملا ةفيلخلا يفوتو
 هعطق يذلا دهعلاب مزتل || نا دعب « هفلس بناج ىلا مورلا راد ةسينك يف نفدو .٠ هد

 ناعاو ءافعضلاو نيكاسملا محرو ريبدت نسحا ةيكريرطبلا رّيد دقف . هسفن ىلع

 . 2" ”تاماسرلا ىلع ةوشر ذخأي ملو ,« نيجاتحما

 عساتلا نرقلا ىف نييقرشلا نايرسلا باّتكلا رهشا. ٠

 ( نيفلؤملاو نيمجرتملاو ءابطالا نع انمالك قايس يف مهانرك ذ نيذلا ىلا ةفاضالاب

 مهتاباتكب ةيقرشلا ةسينكلا اونغا نيذلا ءابدالاو نيفلؤملا نم ةلمج نرقلا اذه ىف زرب دقف

 : مهنم ركذلاب صخنو . ةيكسنلا وا ةيتوهاللا وا ةيخيراتلا

 لوالا عبرلا يف بايدح ميلقال ةعباتلا ةيلخادلا خالس دالب يف دلُو ء يجرم ا اموت -

 ا ش

 . خسارف ةرشع دادغب نيبو اهنيب « (؛ ةلجد يقرش « لي تناول وم ةدلب اريكع ن1

 .807 ص «ءيرام )8١(
 .487 - 8١ ص «ابيلص (8759

 . 25 ص «يرام (85)

 كةم/١



 ةعطاقم ىلع ًافقسا هماقا ةدم دعبو . هل رس نيما اموت ذختا (87 ةنس ًاقيلئاج يجرملا
 . 85١( ةنس دعب) هتافو ىلا اذكه لظو . (لصوملا جرم) جرملا

 ةسينك ثادحا نمضتي يذلا («ءاسؤرلا باتك» وه ىجرملا اموت هعضو ام رهشا

 كريرطبلا توم ىلا تاراشا هيف ذأ ةنس دعب باتكلا اذه عضوو . ةسينكلا
 ىلع يوتحيو هل قحلم وهف « باتكلا نم سداسلا لصفلا اما . يجرملا يناثلا ميهاربا
 جرملا يف اتريب ةقطنم يف امهئادحا ترج نيتللا ليئاربج نابرلاو سنايرفق نابرلا يتصق
 ةماه تامولعمب اندّوزي وهو « ءاسؤرلا باتك لبق عضو دق قحلملا اذه نا ودبيو . اضيا

 كلملا هنش يذلا داهطضالا ناّبا مورلا دالب نع اوحزن نيذلا كاسنلاو ةفقاسالا نع
 ناك اموت نا رهظيو . بولقم لبج ىلا اولبقاو «(”028- 51) ىطنرزيبلا سنئنلاو
 ةصق ةياهن ىف هركذ دريو , «نيسيدقلا لاجرلا ضعب ةريس» هامسا رخآ اباتك عضو دق

 , «*)دتُق دق باتكلا اذه نا الا . ليئاربج نابرلاو سنايرفق نابرلا

 وحن يفو . عساتلا نرقلا لهتسم يف ورم ةطاقم يف دلو , يزورملا دادعوشيا -
 0 ا

 نا الا . ًاقباس انركذ امك . هضوع ًاكر يرطب سويسودوات راصو « هنع اولدع نيبخانلا

 نم ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا يف اهرج ا ىتلا حورشلا ىلا رظنلاب ةريبك دادعوشيا ةيمها
 ءارآ حراشلا عبتي اهيفو . نويقرشلا انل اهكرت يتلا حورشلا مها ربتعُتو . سدقملا باتكلا
 اهتطساوب نيذلا نييزيفونملل ًارسج حورشلا هذه تحبصا دقو . يصيصملا سرودويت

 يف . ش . م .ك . ج يف اميس ال ء حورشلا هذه نم ديثك رشن دقو . . . امهريغو

 , " 9ةيكيجلبلا نافول

 نب نينح ذيملت وهو « عساتلا نرقلا نم لوالا فصنلا يف دلُو , يلعرب عوشيأ -
 اهفاضا دق يزورملا ايركز ناك ىتلا تادايزلا عم نينح مجعم جمد دقو . ريهشلا قحسا

 باتكلا رشُن دقو . رصعلا كلذ يف ًاميظع ًاحاجن يقل اديدج أمجعم اهنم غاصو « هيلا

 ص «فلؤملل ةيمارألا ةغللا بد 57 لصوملا « ةيبرعلا ةمجرتلا يف ءاسؤرلا باتك , يجرملا اموت علاط (85)
 ةض تا

 .8407 - "45 ص .ةيمارآلا ةغللا بدا , يزورملا دادعوشيا نع علاط (87)

 ل



 ىلا ةفاضالاب اذه . 019٠١" ةنس يناثلاو 2١18174 ةنس لوالا مسقلا : نيتعفد

 1 20 فلينلا وح لغرب اهعضو يتلا ىرخالا بتكلا

 00 ل ىلع تارطن ناك هاعزتصبلا حاندعوتشبا -

 0 'هسرهف يف يوابوصلا عوشيدبع اهركذي ةديدع تاباتك عضو . عساتلا نرقلا

 00 ال حلو اا هدا يأ يسلك خبز اتاميسالو

 دقو . 2' ””يربعلا نبال يسنكلا خيراتلا يف هركذ دروو ينايرسإا ليئاخيم خيرات يف ءاج

 ءابالا صصق هيف لوانتيو « (ةفعلا باتك» ١ مسا أطخ هيلع قلطأ ًاباتك حاندعوشيا عضو

 ةريس ١5٠١ ىلع باتكلا يوتحيو . برعلاو سرفلا يتكلمم يف ةريدا اوسسا نيذلا
 ا را 3 ةيقرشلا قطانملا يف ةريدا اوسسا صاخشال ةزجوم

 ةنس لصوملا يف عبطو 2" '”وخيش سلوب (كريرطبلا) سقلا ةيبرعلا ىلا هلقنو « ءاسؤرلا
,. 

 عساتلا نرقلا يف نييبرغلا نايرسلا باّتكلا رهشا .

 لت) ةرحملت يف نماثلا نرقلا نم ريخالا عبرلا يف دلُو , يرحملتلا سويسينويد -
 دا ريد يف ىلوالا "7 ىقلتو . 0

 ل

 هعضو ام لمجاو . . . ةينايرسلا ةسينكلا ةرادا ىف هتاطاشنو هتايح نم بناج

 ةنس ىلا 087 ةنس نم)إ ةنس 55٠ ثادحا لوانتي يذلا هخيرات وه سويسينويد

 هخيرات نم صوصنلا ضعب يربعلا نبا لقن اذه نعو «ريبكلا ينايرسلا ليئاخيم

 "كر ص « ةيمارآلا ةغللا بدا هنع علاط (810)

 ١11 ص « يلع نب ىسيع ةعبيصأ يبا نبا هيمسيو (44)
 . . ةيبرعلا ةمجرتلا نم 44 - 48 ص (89)

 ,733 ع١ . ك . ت «يربعلا نبا ؛١١ ص ء“ .س.ه(9.)

 ما ةيئاردتاك يف نفُدو ١15 ةنس ناسين ١ سيمخلا موي دادغب يف وخيش يناثلا سلوب كريرطبلا يفوت (31)
 . نازحالا

١ / 



 هنم انلصو ام ناو « الماش اليوط ناك سويسينويد خيرات نا ودبيو . ©" "7يسنكلا

 . 2" ”ليلقلا رزنلا ىوس سيل
 دهع يف شاعو .هتدلب يف بهرتو ,نطوملا يتيركت وه ؛ يتيركتلا نوطنأ -

 هباتكب رهتشا . هتايح نع ليلقلا ىوس فرعن الو . يرحملتلا سويسينويد كريرطبلا

 عطقنمالابقا باتكلا اذه يقلو . مه ةنس وحن يف هعضو « (ةحاصفلا ةفرعمب) موسوملا

  نوطغر) حيصتلا ا يللا ولنا هيحاص يمس دف اذ ع نايرسلا دس ري

 رعشلا روحب عّسوف . نايرسلا دنع ةيفاقلا يركتبم دحا اضيا نوطنا َدَعِ
 ةفرعم) هباتك حبصاو . همساب فرُع نزولا ينامث أرحب طبنتساو : ينايرسلا

 نوطنا عضوو . . . هلاونم ىلع ءاغلبلا جسنيو ةغللا ةمئأ هيلا دوعي ًاعجرم (ةحاصفلا
 .0*'2ه.و 85٠ ةنس نيب ةينملا هتفاوو . ةفاتخم ةينيد عيضاوم يف ىرخا فيلات اضيا

 ام ريد يف بهرتو . نماثلا نرقلا ةياهن يف رونلا رصبأ ءاراد نارطم سينوايا-
 سريسيئ ريد كريرطبلل ًاميمح ًاقيدص تاكو . نيدرام نم بيرقلا (نارفعزلا) اينانح
 هذه مدخو . نيبيصن نم ةبيرقلا اراد ةدلب ىلع ًانارطم /.5 5 ةنس هماقا يذلا يرحمللا

 را 14 .ةئيس : اذتق بق هتافو ىتح ةيشربالا

 ناكو . ريهشلا هخيرات عضي نأ سويسينويد كريرطبلا ىلا بلط يذلا وه انحويو
 اهنم , ىتش عيضاوم هنمض توهاللا يف ًاباتك عضو دقو ءًازاتم يتوهال هسفن انحوب

 ىلع قيقد قيلعتو عساو حرش وهو « ةيسنكلا بترلاو ةيوامسلا بترلا يف عوضوم
 انحوي عضو امك . تونهكلا يف رخآ عوضومو « لوحنملا يغافويرالا سويسينويد
 . **)ايجروتيل فّلأو سفنلا يف ًاباتك

 0 ا ل و ا ا
 هدلاو نال اما ءافيك نبا يعُدو . (لصوم يكسا) دلب نم هتدلاو تناكو . تير
 نبا لازي ام وهو تيفوت هتدلاو نأ نم هنع لاقي ام لجأل وأ « (افيك) نوعمش ىعدُي ناك

 ١9/85. دادغب 2” ءانوبا ريبلا بالل رعلا ةمجرتلا يف ,لوهجملا يواهرلا خيرات علاط ) خيراتلا اذه نم ةريثك ًاعطق لوهجما يواهرلا لقن دقو (95)
 .458 - 4580 ص .روشنملا ؤلؤللا ؛045 - 4. ص .ةيمارآلا ةغللا بدا هنع علاط (37)
 21٠١ . ك . تا «يربعلا نبا ؛ 4١8 - 45١ ص .روشنملا ؤلؤللا ؛057 ص .ةيمارآلا ةغللا بذا هنع علاط (14)

 "نو
 . تا« يربعلا نبا ؛ 477 - 17 ص .روثغنملا ؤلؤللا 7 - 9 4 ص .ةيمارألا ةغللا بدا هنع علاط (55)

 .,ممع كك
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 . ةيرجحلا ءارذعلا ةنوقيا نم هعضريو « دلب ةسينك ىلا هذخأي هدلاو ناكف . رهشأ ةرشع
 . (دلب» يف دلُو ىسوم نا ًأضيا لاقي

 لبج) (دلب» قوف لحاقلا لبجلا ةمق ىلع عقاولا قّلعملا ريدب هابص يف ىسوم قحتلا

 ىلع ًافقسا ميقأ 2/751 ةنس يفو . مولعلا نم ًارفاو أظح كانه لانو . (نالا نامطب

 ةيشربا هيلا تمص مث . تيركت ةقطنم يف (جيزاوبلا) انويك ثيبو (ةحتفلا) نامراب
 ةافو دعب « تيركت ةيشربا ىلع فارشالا ةمهم كلذك هب تطينأو . ًاضيا لصوملا
 ا يلا ىسركلا اذه ىلع رئاز وا بئان ةفصب كلذو « اهطيلوفارطم

 . هرمع نم نيعستلا زهان دقو «4 "١1 ةنس ىسوم يفوتو . تاونس رشع

 0 ميدقلا نيدهعلا حورش اهنم « ةريثكف افيكر ب ىسوم تاباتك اما
 مايالا يف باتكو ءوطسرا قطنمل ريسفتو « ةيرحلاو رايتخالا يف ةلاقمو « اهنم ضعب
 باتكو , ةيرشبلا سفنلا يف رخاو « (ميعنلا سودرف» باتكو « (نوريماسكه) ةتسلا

 ةديدع بطخ ىلا ةفاضالاب « ةسينكلا رارسا ىف بتكو « تاقطرهلا دض تالادجلا

 : (37)نانييج روتي اهنم « ةيسقط تاباتكو

 . تا « يربعلا نبا ؛5 5١ - 575 ص .روغنملا ٌولّْوللا ؛. .  ؟ - 7595 ص .ةيمارآلا ةغللا بدا هنع علاط (57)

 ١١8. - ؟6١ 2” .. كك
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 رشع سداسلا لصفلا

 رشاعلا نرقلا ىف ةسينكلا

 (4.م8- 2 ؟) هللاب يفتكملا ةفيلخلا. ١

 لا ا لا ل
 را ةقرلا يف ًابئاغ ناك هيبا توم دنع هل عيوب املو . ()كحجيج وا قجيج بقلتو
 دق دضتعملا ناك يتلا ريماطملا مدهب رما هنا الإ . (دضتعملا) هيبا جهن ىلع ديدجلا ةفيلخلا

 درب رماو , دجاسم اهرّيصو « اهيف ًاسوبحم ناك نم قالطإو « سانلا بيذعتل اهذختا

 ةريس راسو ءاملعهأل اريصق اهليغيل سانلا نم هوبا اهذخا يتلا تيناوح او نيتاسبلا

 . هيلع بلغ هللا ديبع نب مساقلا هريزو نا الإ . هي باو

 مهنيب زرب دقو . ةلودلا رئ ارا يسم ري ول يام

 نب ميطاربا مس ا راتس تحت اريزو عقاولا يف ذاذه ناك و . ةفيلخلا هيلا
 يف لتق هنا لاقيو « هدعبأف ؛ هيلع ةفيلخلا ردص رغوا مساقللا نا الإ . يزاريشلا نادمح

 , اهوهسم ذارهألا

 سقلا فسوي مهنيب نم رهتشاو . مهماهم اولصاو دقف نومجرتملاو ءابطألا اما
 ةنس هللا ديبع نب مساقلا هيماح دقف نينح نب قحسا نا الا. ”2رهاسلاب ىنكملا

 )١( ص «يطويسلا ؛١١85 ص .فارشالاو هيبنتلا ؛50"8 ص .؛4 بهذلا جورم , يدوعسملا 77١.

 )١١( ص «ةعبيصا ىبا نبا 71/8.



 نب هللا دبع سابعلا وبا وهو تقولا كلذ يف زرب يحيسم رخا صخش كانهو .3

 نيب ةديدع بورح تدراد دقو. . . نييحيسملا ىلع ريبك ذوفن هل ناك يذلا نوعمش

 ةنس يفتكملا يفوتو . ؟'نيينولوطلاو 2 ”ةطمارقلاو مورلا نم هئادعاو ةفيلخلا شيج 34 2 7 م هرج - 3 » 59 .| ٠

7 

 رش (ازاربا) ياللا ثلاثلا ميهاربا بع

 001 0 كل لب ملقا رعتسا نم ماظل ادني ىل ايحام ميال دحا ين

 0 يع زلاومام 1 سو عب اسما

 21 وباقل ترم ديو ةفقاسالا لو هيل افلتم « ةيانعلا هل

 . اكريرطب رول 0 بتاكلا لا ةليايرب عوف نثأو «ىراشرا أب

 ةسينك يف ةماه اثادحاو ءافلخ ةعبرا بقاعت ةنس ”7 وحن ماد يذلا ليوطلا هدهع

 نوعمش نب هللادبع بتاكلا ذوفن نم صلختلا وه ميهاربا هلعف ام لواو . ؟27قرشملا

 مل كريرطبلا ناالا يل يو ا" اكل لوعد دع سلجم لشي
 ده مم يضل 0

 نال ا و ا ا راما

 يطاعت ىلا رطضا ىتح « ةدعاسم لك هنع تعطقتف « مهسفنا نيملسملا نم ءافج ىقلو
 . اسئاب تام نا ىلا « كريرطبلا ةدعاسم ءادجتسا ىلاو يبونلا بابلا ىلع بطلا

 نم هلصاو ةينطابلا نم طمرق ناكو .مهسسؤم وهو (نادمح) طمرق ىعدي صخش ىلا ةبسن « ةطمارقلا )٠(
 . هعايشاو هعابتا رثك و (ةرجهلا راد» هاعد اهيف ًاماقم ىنبو 6/١ ةنس ةفوكلا داوس يف ماقاو ناتسزوخ

 حبصا مث ؛ « نومأملا ةفيلخلا ىلا يدهأ ىراخب نم ًايكرت اكو لم اذه ناكو . مهدج نولول ىلا ةبسن نوينولولعأا (4)

 ,1 26. د اا و ا بشل تا يربعلا نيادثنك زن ناقل ل

 1١. ص ءيرام (5)
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 (98 8 - 4٠ ) ردتقملا ةفيلخلا . "

 . بغش ىّمسُت "')ةيكرت دلو ما هماو « دضتعملا نب رفعج لضفلا وبا هللاب ردتقملاوه
 يفو ٠ ةنس ةرشع ثالث هل ناكو « هللاب يفتكملا هوخا يفوت هيف يذلا مويلا يف عيوب

 زدلعقملا نا الآ زتعملا نبا هللادبع هناكم ميقأو علف « ةروث هيلع تماق « هدهع علطم

 رغص ىلا رظنلاب نكلو . ةليوط ةدم هبصنم يف ثوكملاو هيئوانم ىلع بلغتلا عاطتسا
 10 ا ةبوعلا ةفيلخ لا حبصا دقف « هنس

 . "”هدهع يف مهنم رشع ةسمخ بقاعت نيذلا
 يذلا ناليه نب انحوي يروطسنلا فوسليفلا ذادغب ىلا ورم نم. ءاج ع هنامز يف

 . يبارافلل ًاذاتسا ناك

 نع دوهيلاو نييحيسملا داعباب يضقي ًاموسرم ردصا هدهع علطم يف ةفيلخلا ناالا
 نحل زّيمملا يزلا سبل مهيلَع ضرفو بطلاو فراصملا يف مهئاقبتساو ةماعلا فئاظولا

 ةعبرا تارفلا نبا ديدجلا ريزولا ىلا نيبرقملا نم ناكف . اليوط مدت مل تاءارجالا هذه
 ميهاربا نب ديعس نيسحلا وباو « ناخورفلا نبا هللا دبع رشب وبا : مه نييحيسملا رابك نم

 ناك و . ناعورفلا ىبا يعين ريع وباؤ «ريبج نوب ةللادبع نوصنم وباو < يركمللا
 . ءارّضلاو ءارشلا ىف مهتامح ريصم نورطاشي نويحيسملاءالؤه

 اهوسرع 411 ةيم ةقيلذلا نب لصحتسي نا ثلاثلا ميهاربا كريرطبلا عاطتسا دقو

 ةلدابتم تاماهتا دعب « دادغب يف هتفئاطل فقسا ةماقا نم لوالا ايليا مورلا كريرطب عنمي

 . عنملا اذه ىلع لوصحلل رانيد فلا 7١ غلبم ةرطاسنلا عفد نا دعبو « نيك ر يرطبلا نيب

 « ىرخألا فئاوطلا ىلع يروطسنلا قيلثاجلا ةيولوا ىلع دكؤي ةفيلخلا موسرم ناكو
 قرشملا ةسينك ةيعرشب ىمسر فارتعا ةباثمب ءاجو « ةيكلملاو ةيزيفونملا

 دقو . نييحيسملا سوفن يف نسح عقو قرشلا ىلا ةمداقلا ةيطنزيبلا دوفولل ناكو
 يف نيرهش اورظتنا نا دعب « يسابعلا طالبلا يف ةغلاب ةوافحب دوفولا ءالؤه لبقتسا
 . ير

 ةنس دادغب يف امهادحا ترج « نيتقحالتم نيتثداح 2' ””يربعلا نبا انل يوري انهو

 اهيف نم حارس اوقلطاو نوجسلا باوبا اومطحو برعلا دونجلا ضعب راث اهيفو

 . (555 ص ,فارشالاو هيبنتلا) ةيمور اهنا يدوعسملا لوقي (0)
 ص « ىطويسلا ؛878 ص .فارشالاو هيبنتلا ءيدوعسملا (8)

 اال > 1رانال نص < س ءاشن يرعلا نبا 1 ص «ىطويسلا (3)
 ١75. ص «2س .ت ؟رعلا نبأ ن1



 1 اساوجو ل دواوين اراب

 00101 ررج 0 يقزوبت اقانلاراوب بضاولا تيب نمخالابو «. ترفل

 00 1 ا نرد عاشوا هكر ؛عسرانم

 كلان ىلع ضبقلا يعل ء ها أ ةنس يف 1 رق (جالحلا» ةصق يورت

 اكل اهلإ» هسفن وعدي اذه ناكو . دااغب يف جالخ همسأ برعلا نم (فّوصتم)

 هيلجرو هيدي اوعطق مث , ةدلج فلا هدلجب كلملارمأف . ليحلاب.قراوخلا يرجي هنا رهظيو

 (ناسارخ) سراف دالب ىلا هولسراو حمر ىلع هوعفر دقف هسأر اما . هتثج اوقرحاو
 نك ”(كانه هب اوفاطو

 يف ٠ د ا كا[ رئابك يطعم مدع ىلإ ةراجأ تدرور ب 0[ ,ةتسريفو
 ىلا مه اوكحتش.,ن نويحيسملا عفر امنيحو . ةيرصملا سينت يفو « ةيرصيقو نالقسعو ةلمرلا

 كلت الح تبارعضا تا نالانكلاب هله ءانب ةداعاب اله رما ع ردتقملا ةفيلخلا

 دو وا مهاوح نع ملناش كش دل فرصا ةح ى اور مح

 . 3 ")دالبلا ىف هملظو هشطبل نانعلا قلطي كاذ ذا ناك تارفلا نبا ريزول | نبا «نشسحا)
 ةقومرم بصانمب نوظفتحي نييحيسملا باّتكلا ضعب أضيا دهعلا اذه يف لازي امو

 ناو « (رادلا ناويد» ىلع فرشي ديلولا نبا كلام نا ىرن «575 ةنس ىفف : ةلو دلا ىف

 9377(2/ ةنس ىفو . (لاملا تيب» ىلعو (ةصاخلا» ىلع نافرشي هيخا عم ىنانقلا نبا

 دالجلا نا نولوقي ذا « (روصنم نب نيسحلا) جالحلا نع يرتعلا ن ربا هاورءام رهوج عم نوملسملا نوخرؤملا قفتي )١١(
 ةلاح يف وهو بيلصلا ىلع نلختو هالجرو هادي ككطُت ثا يفعتسي وا هوأتي نا نود طوس فلا وحن هبرض

 رخأ رمالا نكل . قنعلا برضُت نأب ةفيلخلا نم نذالا ءاج « ءاشعلا تقو راص املف . لمشلاب هبشا ةبوبيغلا نم
 دنعو . طفنلا هيلع ٌبصو ةيراب يف هعذج فلو هقنع برضف بيلصلا ن رم دالجلا هلزنا ثيح ىلاتلا مويلا ىلا
 علاط) ةلجد هايم يف ةنذئملا ىلعأ نم رذث هدامرو ديدجلا ن رجسلا روس ىلع بّضنُي ن "رييسجللا ن مأر ناك ةريهظلا

 ص « (خيرات نودب) توريب « ةايحلا ةبتكم راد ل ,مدلا ءوضو وأ جالحلا ؛ بّيرغ ديرف لاشيم

 نا .9/١/571١؟9 ىف ةخرؤم « ىلمركلا يرام ساتسنا بالا ىلا ةلاسر يف « نوينيسام لوقيو .(
 ' ) .9171 ةنس راذا 55 يف « ةراشبلا ديع موي بلُص جالحلا
 ةشقانملا 488 وا 4727 ةنس يف ترج ءرفعج نب لضفلا حتفلا وبا وه تارفلا ينب نم رخا ريزو دهع يفو )١1(

 ناكو . ينقازند نم: سنوي'ّنَبا قتم:رشب, يبا: يحجيسملا يقطنملا نيبو يفاريسلا ديعس يبا نيب ةري *لا ةيفسلفلا
 . أطخلاو باوصل || نيب زييمتلل يرورض وطسرا قطنم نا يعدي رشب وبا
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 . لاملا تيب ىلع افرشم ناك نا هل قبس

 ضرفيو نييحيسملا باّتكلا ءالؤه مارتحاب ىظحي ناك ميهاربا كريرطبلا ناودبيو
 ىلع هجوت « قشمد نم هتدوع ىدل « «سنؤم» بتاك ناولع نا لاقيف . هتطلس مهيلع

 هيلع ضرفو « الماك اموي هيلع لوخدلا نم هعنم ميهاربا نا الا . كريرطبلا رقم ىلا روفلا
 بتاكلا ناك يذلا لثامملا غلبملا لباقم « قرشملا ةسينك عيراشمل رانيد فلا ١5 عفدي نا

 . ةيبرغلا ةقطنملاو رصم يف سئانكلا ىلع هعّزو دق

 و ا و ا نردوعما يركن عكا نياق

 مهار 00 وا جا و ول

 نوميس فرصتف كفرصت اما « (سرطب) ناعمس بوث وه كبوث نا : هل لاقف « ريناندلاو

 0 رع يبول يقوم مايا نماحلا

 "نا 0

 تابارطضال ضرعتو ةديدع تارم هشرع عضعضت نا دعبف « ردتقملا ةفيلخلا اما

 (375 ةنس دادغب ىف ترجفنا ىتلا ةروثلا ناّبا ىرخا ةرم لزُع « ةيجراخو ةيلخاد

 داع هنكلو « «سنؤم» لضفب شرعلا ىلا ديعأ مث « بهنلاو بلسلل هطالب ضدعتو

 نيرشت ١” ىف هشيج سار ىلع ةفيلخلا لتق كاذ ذا .375 ةنس ريخالا اذه ضراعف

 ةيكريرطبلا رقم هيف عقي يذلا ىحلا وهو ةيسامشلا باب نم برقلاب «4777 ةنس لوالا
 . (خيلصلا) ةيقرشلا دادغب يلامش « ةيقرشلا

 (84#97 9 ؟”) رهاقلا ةفيلخلا . ة

 ؛ءامدلا كفس ىلع مادقالا ديدش ناك هنا يدوعسملا هنع لوقيو . 2" '”ةنتف اهمسا
 ريغ « لاجرلا عانطصا يف ةبغرلا ليلق « همايا يف هتلق ىلع لاملا عمجل ابحم « جوها

 ضبقو « رمخلاو نايقلا ميرحتب رما هناف . مهح اص نم تسيل تارارق ضعب ذاختاب عرش

. )5757 
 ص .فارشاللاو هيبنتلا علاط) (لوبق» ىمست اهنا لوقيف يدوعسملا اما .587 ص يطويسلا

)١7( 
 )١5( ص .فارشالاو هيبنتلا ء.يدوعسملا 95"7.



 790ج و ديس د دئل بع دارا ةوهلالا يالا ناياكوودم كايت يفيو: «نينتملا ىلع
 لوا يفو .'  'ءانغلا عامس نعرتفي الو « ركسلا نم وحصي ال هتاذ وه كلذ عم ناكو

 . باذعلا يف تتام ىتح (بغش) ردتقملا ما برضو مهبّذعو ردتقملا لآ رداص ؛ هدهع

 ىلا مهيلع رهاقلا لّيحمت « هعلخ اومار نيرخاو «سنؤم» عم قافتاب دنجلا هيلع راث امنيحو
 1 . رهاقلل رمالا ماقتساو اونكسف دنجلا قازرا قلطا مث « مهحبذو مهكسما نا

 عاني شافو نارحلا ةرق نب تباث نب نانس ديعس وبا دهعلا كلذ يف ناكو
 نا ودبي الو . " ”مالسالا قانتعا ىلع هللاب رهاقلا همغرا دقو « دادغب يف ًابيبط

 يف « ةراطعلا نبا فسوي نب ىسيع لضفملا يحيسملا هبيبط ىلع ًاطغض سرام ةفيلخلا
 , يئاّنقلا يلع نب قحسا ىعدُي باّتكلا رابك نم رخآ يحيسم ىلع ّضبقلا ىقلأ هنا نيح

 . يبيصخلا دمحا هريزو نم ضيرحتب كلذو
 لانسان ركاب ءاباص تراك «ةيوطضين تناك: زماقلا بهع ةياهت. نا الا

 نجسلا يف يقلأو ؛ ©' ””هيدخ ىلع اتلاس ىتح ىمحم رامسمب هينيع اتلك تلمُسو

 ريبكلا,عماجلا ,ئف.الوشتم شاعف. هحارس قلطأ مث « ةئس ةرشع ئدحا لظ ثيح

 45٠ ةنس هتافو ىتح

 0 ا

 ع سر دو هون 1 موا 12 مولظ

 نكلو . ءاملعلا هيلا ّبدقو كلملا ريبدتب درفنا . رعش هل نّوُد ىسابع ةفيلخ رخآ وهو

 00 الر ال ايبا وراق ماك ةك وش تيوغو + تنمبح ةفالغلا

 ثادحالا حرسم ىلع ثلاثلا ميهاربا كريرطبلا رهظ « يضارل || ةفيلخلا دهع يفو

 2١ ؟)ةنوجرف نب هللادبع رشب وبا يحيسملا صصخ دقف . هقوقح نع عفاديل ىرخا ةرم

 عفدت نا تضفر هتلمرا نا الا . ةيكريرطبلا عيراشملل رانيد 7٠٠١ غلبم « هتافو لبق

 هك 5. نيف د: طويل ا 5

 م«.4 - .7.٠ ص .ءابنالا نويع , ةعبيصا يبا نبا 4١75 ص «. س . تاء ةيربملا ننا 15
 .58/8 ص « يطويسلا )١0(

 )١1( ص « يطويسلا ا ص .فارشالاو هيبرخا هاما قرع بهذلا جورم « يدوعسملا 1

 )١9( ص . لدجملا) (ةنوجرف نبا» ًاروطو «ةنوجرف وبا» ةرات يرام يف همسا دريو 37( .
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 ةسمامشلا دحا نكل . هنامثج ىلع ةالصلا عنم ىلا كريرطبلا ادح امث « هتوم دعب غلبملا
 نيب رومالا كمارو ديقفلا نابت ىلع ىلضو كريرطبلا رما ىذحت ٍىسوم ىعدُي

 نب نسحلا يبا ريزولا راد ىلا ءوجللا ىلا هذه ترطضا ىتح « ةلمر ًالاو كريرطبلا

 ريزولا راد ىلا بهذو ؛ذيمالتو ةنهكو نابهر نم ًادشح كريرطبلا عمجف . دلمملا

 درطب رما يذلا ريزولا يف ريثأت ةيكيزبلكالا ةرهاظتلا هذهل ناك و . هقوقحب ًابلاطم

 ("*)كريرطبلا قح ءاطعابو ةنيكسملا ةلمرألا
 بأ ىعدُ ًايحيسم ناكف كريرطبلاو ريزولا نيب ةطاسولا هذهب ماق يذلا صخشلا اما

 يحيسملا اذه ناكو . (الجنش نب يرام هيمسيو) الجنس نب رمع نب ديعس نسحلا
 ًافرشمو ةفيلخلا يدلول ًاصاخ ًابتاك 917 ةنس نّيع مث « هتفالخ لبق يضارلا دنع ًابتاك
 . (ملظلا لام نم» ءاقدصالا نم ديدعلا بستكي نا عاطتساو . فيراصملا ةمهم ىلع

 ىلوت دقو . ميهاربا كريرطبللو نييحيسملل ةسيفن تامدخ مّدقي نا الجنس نبا نكمتو

 نبا موقيسو . ةلودلا يف ةماه بصانم , بوقعي نب يلع مساقلا وبا وهو « أضيا هوخا
 ميهاربا توم دعب يكريرطبلا يسركلا روغش ةدم ةسينكلا ةرادا يف سيئر رودب الجنس
 .تيلاكلا

 نم هب نوظحي اوناك امل نييمذلا ىلع طخسلا نم ةجوم ىضارلا دهع ىف تراث

 ةفيلخلا فقوم رّيغت مل ةجوملا هذه نا الا . ةلئاطلا تاورثلا نمو ةعيفرلا بصانملا
 يعامتجالا ىوتسملا ىلع نييحيسملاو نيملسملا نيب َةبّيط تاقالعلا تلظو . مههاجب

 ةسينكلا» يفو دادغب يف « تيملسملا ءاملع نيب تاثداحم 98575 ةنس ترادو . عيفرلا

 خرؤملاو لداجماو فوسليفلا احند ايركز يبا يزيفونملاو . تيركت يف (ءارضخلا
 2514٠ ةنس وحن يف دادغب ىلا يكلملا نالقسع فقسا ءاج امنيحو . . . ريبكلا
 اهومده دق دوهيلاو نوملسملا ناك يتلا ءار ذعلا ةسينك ميمرتب حامسلا سمتليل

 تناك" رومألا ناو ءايكلم هوك ىلا رمآلا كلذ رعي دقو ءاقش لني ول. «اهوقرجلاو
 . نيذفنتملا ةرطاسنلا باّتكلا يديا نيب زاتجت

 : ركذلاب صخن « يضارلا ةفيلخلا دهع يف اورهتشا نيذلا نييحيسملا نيب نمو
 ايكاطنا كريرطب حبصا مث , «سنؤم» دنع ناك يذلا يكلملا بتاكلا نافيطسا -

 ٍ 1 . سويسودوأت مساب
 . ةصاخلا ةفيلخلا ةنازخل اليكو ناكو ءرخآ نافيطسا تام «37 © ةنس -

 حتف يف عرش ثلاثلا ميهاربا قيلثاجلا نا (5 ص. لدجما يف) يرام ركذيو«37 ص . لدجملا يف يرام علاط )3١(
 . ريبانز هنم هيلع جرخف « يرام رام ربق



 حلا نواراخإ ة بج ادن قفا ئافي مل ةئاوكل ةسلكنبب ٍكتيصَأ دقو: عوشيتخب بيبطلا -

 ةكلملا بلط ىلع كانه نم يعدّبسا ام ناعرس مث «رابنالا ىلا بيبطلا دعبأف . ةفيلخلا
 514١. ةنس عوشيتخب تامو . مألا

 يللا لاو هبا هت ارب هدا نشب يف تام يذلا مليد نب , دواد بيبطلا -

 . ًايقطنمو ًامجرتمو ابيبط ناكو « ينق ريد نم « رشب وبا « نانوي نب ىتم بيبطلا -
 21 ةنس ًاضيا وه دادغب يف يفوتو

 (85 . - 41/١ لوالا ليئونامع كريرطبلا .5

 يف هتماسرل نق ليد ا متضامو عةفيلخلا . يداي راسا ةادباتم نبا ليقخو

 نئادملا

 نبا بتاكلا ىلا ةرايزب ماق بحتنملا ناف . نابسحلا يف نكي مل ام ثدح انهو

 حبصا امنيح» : هل لاق دمتف . ابيرغ اثيدح هيلا هّجو ةرايزلا هذه لالخو . الجنس

 : الئاق خرصو اهقّرمو ايليا دي نم ةقيثولا عزتناو « مالكلا اذهل بتاكلا قعصف . «انبا
 0 ااا ا

 00 ا اي و دخل ايييدعرماو 057

 ءاانطتا اولا اذه الجنس نبا ىلبتو ٠ . ليئونامع بهارلا مسا ناكو . بصتخأم لا اذهل

 مادقتسا يف هيلا زعوي ينادمحلا ةلودلا رِصان 1 دادغب نم باتك ىلع الصحو

 قفارو « ضضم. ىلع.بمهارلا لبقف . الوزرا الونق يبجي ءووكالا جيباراا

 نارطم اقول ناف . هباختناب نيضار اونوكي مل ءابالا ضعب نا ظحال , دادغب لصو املو
 ىلا رطضُي الف هسفن يفخيل رسجلا ىلع ةمامعو ةعاردب وهو ةلغب ىلع بره لصوملا

[ 

 0 - "٠١ه ص «ةعبيصا ىبا نبا )١١١(

 5١١. ص «هنيع عضوملا )١5١5(

 ام



 يدابعلا نامعنلا نب رذنملا ىسيع ابا ىعدُي ءاهجولا نم ًاصخش ناالا . ليئونامع ةماسر
 نب ريد ىلا جرخو ةريحلا فقسا ةديبع وبا ركنت كلذكو . هداعاف هفرعو هيقل
 يذلا يضارل || ةفيلخلا ةلباقمب يظح « دادغب ىلا ليئولامع لوضو قدلو..ي" !2دزمره

 . ءادعألا ةبحم صخي اميف اميسالو ع ةيحيسملا ةنايدلا لوح ةريثك ةلئسا هيلع حرط

 مث « ةسيفن اياده هل مّدقو هنييعت دّيأ يذلا ةفيلخلا تبجعا ليئونامع ةبوجا نا ودبيو

 . كاذنا مورلا راد ىف « ىكر يرطبلا رقملا ىلا ةوافحو ماركاب هداعا

 هريولو © 3 ةفس انش الا» ةعملا عوي ليئوتامع كريرطيلا ةماسر ترحبو
 . كابترالاو ىضوفلاب مسّتا يذلا يضارلا دهع ةياهن يف كريرطبلل ماه ركذ

 (8454 - 915 )٠ يقتملا ةفيلخلا .

 يضارلا هيخا توم دعب ةفالخلاب عيوب . ردتقملا نبا ميهاربا قحسا وبا هلل يقتملا وه

 دهعو هدهع يف . 2' ”بولخ اهمسا ةمأ هماو « ةنس نيثالثو عبرا نبا وهو « مايا ةسمخب
 نييمليدلاو كارتالا ءارمالا ىلا عقاولا يف مكحلا ىضفاو لاوحالا تءاس « هيفلخ

 ىلوالا ةنسلا يفو . اهنم ةيئانلا اميسال « ةلقتسم هبش تاعطاقملا تحبصاو « مهريغو

 (' ”ناضيفو ءابو مث ةعاجم تثدحف .دادغب ىلع ثراوكلا تلاهنا « يقتملا ةفالخل
 ثادحالا تلاوتو . ةيقرشلا قطانملل مورلا اهب ماق يتلا ة ةريثكلا تاوزغلا ىلا ةفاضالاب

 نيكتروك ىلوتو يكرتلا مكجب لتقف . ماكحلاو ءارمالا نيب تالايتغالاو ةفسؤملا

 همزهو دادغب يف نيكتروك لتاقف قئار نبا رهظ مث . هناكم ءارمالا ةرما يمليدلا

 يفوكلا يلع نب دمحا هللادبع يبأل ىلعفلا ريبدتلا ناكو . ماكو راما ىو

 ةفالخلا رادو دادغب تضرعت مث . هيخاو الجنس نبا ىلع ةظهاب ةيزج ضرف يذلا

 عرشو . يديربلا دمحم نب ىلع نيسحلا يبا تاباصع لبق نم بهنلاو بلسلل

 عيمجلا ضرعت ىضوفلا هذه يفو . ىرخا قطانم ىلا دادغب نورجهي نوريثك
 ريمألل مهرد فلا ه٠ اهردق ةيزج عفد ىلا هتاذ كريرطبلا رطضاو « ةريثك تاقياضمل
 . ةفيلخلا بايغ يف دادغب يف رومالا مامز ىلع ًاضباق ناك يذلا نوزوت ءافولا يبا

 ةنيخزاو هيلع ضيقلا نوزوقريمألا ىتقلا دقق. ةيوسأم يقتملا ةفيلخلا ةياهن تناكو
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 شاعو « هنس نم نيثالثلاو ةسداسلا ىف ةفيلخلا ناكو . هينيع لمس مث « ةلاقتسالا ىلع

 .5577/ ةنس ىفوتو « ىرخا ةنس " * ةبيصملا هذه دعب

 (9 45 - 94 4) يفكتسملا ةفيلخلا . 6

 ور ا 10 ا ا

 700 قفل 0 نا 5
 رفعج وبَأ هبتاك مكحلا ىف هفلخف «ُداَذَعِب يف نوزوت ريمألا يفوت 2845 ةنسأ يفو

 . ديدجلا ريمالا اذه ةيشاح يف داز اط يحيسملا بتاكلا ناكو . دازريش نب
 يفر ةعيشلا نييهيوبلا ىلا نييتسلا كارتألا يديا نم ًاعيرس لقتنا مكحلا نا الا

 دورا اج ديف دازريش ىفتخاف « دادغب هيوب نب دمحأ لخد 9 54ه ةنس لوالا نوناك

 انلطظيمانعإ بَقلو (ةلودلا زعم» هبقلو هيلع علخف ؛  ةفيلخلا يدي نيب فقوو ةفالخلا ر اد

 مامإ) هسفن بقل دقف يفكتسملا اما . (ةلودلا نك ر» نيسحلا امهاخاو « (ةلودلا دامع»

 موي لك هل رّدقو « هيلع رجحف « ةفيلخلا ىلع هيوب نبا ةضبق تدتشا ام ناعرسو . (قحلا

 د0 و سو و ا اا طقف مهرد فالا ةسمخ

 يل 1 نام اقإز لرلإ رجم ينوب كرو ةزظيع زنبنو هول يقييحشم راد ||

 ٠١ ويضر يقطن اجا ةولربلا ةزفلايل ا ل

 مدع نمو ةبرطضملا هال نم مهارتعا يذلا للملا ببسب لب ع« تاداهطضالاو

 . ماعلا رارقتسالا

 (91/4 - 954 5) عيطملا ةفيلخلا . 9

 عيوب . © ”ةلغش اهمسا دلو ما هماو « ردتقملا نب لضفلا « مساقلا وبا هلل عيطملا وه

 رانيد ةئام ةقفن موي لك ةلودلا زعم هل ررقو , يفكتسملا علخ دنع ةلودلا زعم رماب ةفالخلاب
 ؛؟ه ه ص «+ بهذلا جورم « يدوعسملا أضيا علاط . (؟ 9317 ص) سانلا كلا را طرا لوقي 7

 . ١ ه ص «2فارشالاو هيبنتلا

 رطل 1 وا

 ١8٠١ - ١18١. ص .. س .ت يربعلا نبا 798 - 7917 ص يطويسلا )١19(

 .(515 ص. فارشاالاو هيبنتلا) ةلعشم ىمست ةيبلقص اهنا يدوعسملا لوقيو ()

 ”؟ ٠و



 50 نا
 . © هركذت ةرازو الو فرع

 عقر ىلا دتمت ريخالا اذه ةطلس تناكو . لصوملا بحاص ىنادمحلا ةلودلا رصان ةلتاقم

 ىلع ارطيسم ناكف ىهيوبلا اما . دادغب نم ةيقرشلا ةفضلا ىتح لمشتو دالبلا نم ةعساو
 . ةنيدملا نم يقرشلا عاطقلا يلاها نم ريثك هقفارو « ةلودلا رصان مهو . ةيبرغلا ةفضلا
 نييمليدلا بلسل نوقابلا ضرعتو « ©" '”قيرطلا يف مهنم فالآ ةرشع وحن تام دقو

 قوس يف ىرخا زكارمو لامشلا يف ةيسامشلا يف ةيكريرطبلا رقم ناكف . نيتفضلا

 روما تثدحو . ماعلا ريصملا اوكر اش مهنا ٌدبالو . ةيقرشلا ةفضلا نم بونجلا يف ءاثالثلا

 قيرح بش «55 57 ةنس ىفو . (' "0ع ةعّورم ةعاجم اهنم « دهعلا كلذ يف دادغب يف ىرخا

 ةنس يفو . نييحيسملاو نيملسملا نم نيريثك ةايحب ىدواو ءاثالثلا قوس يح يف لئاه

 ةسينك - نيتسينك ميمرتب موقي ليئونامع كريرطبلا نا ىرن 2.451 ةنس وحن يفو

 0 ا (خركلا) دادغب نم يبرغلا بونجلا

 ؛ كك يرطبلا هرم ا ل سل ل

 نيراجنلا قوس يف يلاتلا مويلا يف قيرحلا بشي نا لبق باوب الا بلج يف « يفخ ماهلاب
 بتاك وهو « ناسغ نب يلع وبا ميمرتلل تاقفن عفدب ماق دقو . ءيش لك فلتيو

 . ةلودلا نكر يهيوبلل يحيسم

 ,نييهيوبلا « ددجلا دالبلا دايسا ةمدخ يف نويحيسملا ىوضنا دقل « لجا

 0” لارا دادغب ص رداع مف ياو تاعطاقملا ىلا مهوقفارو

 ا ا يروا

 كلذكو , عيطملا ةفيلخلا ركذ دنع فارشالاو هيبنتلا تائك يهتنيو 07١”. ص . بهذلا جورم « يدوعسملا (؟١)
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 ناهيبزور يلميدلا ريمالا , دادغب داوس تاكلتمم ىلع ليكوك «لّثمي وهو ؛«
 اكس و6 ةيقشل)للا 3م نلف َناييطَورإلا امنيحنو : ةلودلا زعم دئاق : ديشروخ
 يف يزاريشلا ميه اربا نبا نسحلا ىلع نبا يحيسملا هنزاخ ىلا زعواف « ( ةلودلا ّرعم قلقلا

 نسحلا ابا نزاخلا لسرا « ليحرلا لبقو . ةرصبلا وحن هلاوماو هدالوا ءالخإل قراوز ةئيهت

 : لوقيو أبنتي كريرطبلاب اذاو . رمألا يف كريرطبلا ريشتسي يكل يحيسملا نوع نب يلع
 ذا «لعفلاب مت دق ام اذهو . ("؟)(رصنلا نوكيسو «رهشلا علطم يف ريخلا مكيتأيس»
 يس ةنج كاش الف 0 السا ناك :ئزتغا ةرمأو هموصخ ىلع زصنلا ةلودلا زعم زرحا

 اذهب كريرطبلا علطتسي نزاخلا لسراف . ةناثملا يف ىصح نم ملأتي ناك يذلا ةلودلا زعم
 هربا ناقل ارفف كيارقيس البول علوم الكو : كريرطبلا لاقف . نأشلا

 ةيعامتجالا ةايحلا قفارم فلتخم نم نامزلا اذه ىف ةدراولا تاراشالا نم لدتسيو
 . ةمسن فلا هو 4. نيب كاذنآ حوارتي ناك دادغب يف نييحيسملا ددع نا

 ىلع تلاهنا بئاصملا نم ةلسلسب ليئونامع كريرطبلا ةايح ةياهن تمسّنا دقو
 دادغب ءايحا ىف ةيلخادلا نتفلاو تابغاشملا نم ةلسلسو «9451/ ةنس ءابولا اهنم « دالبلا

 اا ا ةةجا تجنبا فك كل نر طبلا:|زفاوت اقيخ اد: دارجل هفانجو
 نق'ناك كيرالا ناتي يرام يوريو . مهرد فلا 0١70و بهذ لاقثم فالآ ةعبس

 ىلع تضبق كريرطبلا دي ناو « ديدح الو رامسم ريغب زوجلا بشخ نم ًاتوبات هسفنل ايه

 مقافتو ىضوفلل ابنت «رمألا اذه ىلع لدسأ تمصلا راتس نكلو . هتوم دعب ناج وصلا

 نيينئادملاو نييريحلا نيب ماصخلا

 ددع ةرجه ىلا تّدا 451١ ةنس تثدح ىرخا ةعاجم نا ©" ”يربعلا نبا يوريو

 0 ور ا ماس ار يي ميا سو لا لحاس
 ا ويل حبصا (515- 9353119 نينسل :نسلا هذه يف . . ديهشلا مانهب

 ٠ . لوالا ليئارسا كريرطبلا )951(

 وبا قفتاف . هل فلخ باختتنا يف نويناملعلا لخدت « ليئونامع كريرطبلا توم دعب

  159و 51 ص « يرام (5؟ 38.
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 ىلع رمألا ةعدان ىف تزال ىلع وباو «نيكتكي ورم بجاد :بتاك يدع نب رمغ
 ليئارسا ىلا لامو هيأر نع لدع نزاخلا نا الا . روباسيدنج طيلوفارطم باختنا
 اذه رمع يبا عم ءابالا ضفرف . هنس نم نيعستلا يف ناك يذلا ركشك فقسا
 ضعب لصف دقف اذل . ةلودلا زعمو ةفيلخلا رماب هضرفي نا نزاخلا داراف . لحلا

 مث « نادج خرك نم ليئارسا ناكو . هتماسرو ليئارسا باختنا ىلع برهلا ةفقاسالا

 همسرو « طساو يف عوشيربس رام ريد يف بهرتو يرام رام ةسردم يف ًاملعم راص

 يذلا ببسلا اما . ةراهطلاو دهزلاب نايلدجملا هفصيو . "")ر كشكل افقسا ليئونامع
 هب كه 4:47 ةززرب ركشكل اققينا ناك ذا + ليئارسا ذا بق« ءليضنت ىلا ةزاكل ادح
 . يديربلا نيسحلا يبا ةلتاقمل ةرصبلا ىلا امهقيرط يف ةلودلا زعم عم عيطملا ةفيلخلا

 نهاكلا ىوس لخدي ال ثيح حبذملا ىلا ريمألا نود ةفيلخلا فقسالا لخداف
 . (مامالاو ضرالا كلام اذه نا» : فقسالا هباجا «ريمالا ٌجتحا نيحو . مئاصلا

 اذه نزاخلا ركذت مويلاف . يديربلا ىلع راصعنالاب امهل فقسالا بنت كانهو
 لب « باختنالا يف لحدتي ملف الجنس نبا اما . فقسالا ئفاكي نا داراو « فورعملا

 ةرملا ىلا» يو اي باشلا لصوملا نارطمل لوقي ناب ىفتكا

 ناك و « دادغب ىلا قراوزلاب ك ريرطبلا لقنو ةماسرلا : ءيش لك نزاخلا بّترف (! ةمداقلا

 نم لوليا ١7 يف « مايا ١١١ دعب يفوت ليئارسا نا الا 151١. ةنس رايا ١" يف كلذ

 دحللا ىلا نزاخلا هعبتو . اهنئازخو ةيك ريرطبلا ةيالقلا فرغ حتفي نا نود , اهسفن ةنسلا

 نم ةفقاسالا جرخ كاذ ذا . ")هللا نم ًاباقع هتوم يف ضعبلا ىأر دقو « مايا ةتس دعب

 . اينوناق اديدج اباختنا اورجيل مهئباخم

 ١ لوالا عوشي دبع كريرطبلا )957 -485(

 يرامانل قوريو 5" ”ييرغاو تاباقيتالا بعصا نم عوشي دبع باختنا ناك

 يذلا ابيلص نود ةصاخ ةروصب هدمتعنسو . هباختنا فورظو هتايح ليصافت لدجم ا ىف

 . زاجياب هرك ذي

 لصوملا ىلا هاوبا بره دقو « يمرجاب لامعا نم نادج خرك نم عوشي دبع ناك
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 ملعت مث « ىلعالا ريدلا يف ملعلا ىقلت : . هتيبرتب هتلاخ تماقف « كانه اتامو « ريغص وهو

 يراوبلا ةسينك يف مدخو انهاك مسُرو . انيعازيا ضيم كيملت اضيصن قباء ىلع. قطنملا

 « ليئارسا كريرطبلا يفوت امنيحو . اردهون ثيبو اثلعم ىلع ًافقسا ميقأ مث ؛ « لصوملاب
 | اتساؤ ا تاذاانغتشالا ةيوجنو روباسيدنج نارطم سيجرج ىلع مت قافتالا نا ودبي

 نيكتكبوس بتاك نونح نب نوراه ىلوتو , ةماسرلل يخوك ىلا لوزنلل براوقلا سانلا
 لك ضقني ةلودلا زعم نمو عيطملا نم يتأي رمأب اذاو . ءيش لك ميظنت ىلع فارشالا
 يرتشي نا « ًاينغ ناكو « مورلا راد نم نويثف همسا بيبط نهاك عاطتسا دقف . ء ءيش

 نا نهاكلا اذه لواحو . يمليدلا خروكسا ةطاسوب « مهرد فلا ٠٠١ ب بقللا اذه

 رقم ىلا (نيينادمحلا) برعلا عم لصوملا نارطم ٌرْفو . سئانكلا لاوما ىلع يلوتسي
 رقما يبلهملا ريزولا عضوو «ةفقاسالاو روباسيدنج نارطم ىفتخاو «هيسرك
 غلبم عفد ىلا سانلا ريزولا اعد « ةريثك تالوادم دعبو . ةسارحلا تحن يكريرطبلا

 دلخم ابا ةلودلا زعم لسراو . رخآ صخش باختتنا اودارا اذا نويثف هعفد امل لباقم

 وبا ناكو . ةيكريرطبلا ةيالقلا شتفيل ةلودلا نكر نع بئانلا ىيحي نب هللادبع
 لها عم قفتاف . نييحيسملا يعاري ناك هنكلو « ملساو ًايحيسم قباسلا يف دلخم
 ىلا غلبملا لمحف . شيتفتلا فقواو ؛« مهرد فلا ١ ؟ هردق ديهز غلبم ىلع ةيالقلا

 ةلودلا زعم ضفرف . (ماتيالاو ءافعضلا ىلع ىراصنلا تاقدص اهنا» : الئاق ةلودلا زعم

 . نييحيسملا جاعزا مدعبو ةيالقلا نع ةسارحلا عفرب رماو ( غلبملا اذه سمي نا

 'ةلالاو ةحاضملا يلا يدييسلاب لهما اعلق ناره رشغ ةعلست ةمزالا ثضادو
 نبا ةافو ىلا تدا ةّداَح ةيمالك ةداشم الجنس نبا نيبو هنيب تثدحو . حشرم ىلع

 مهرد فلا ٠٠١ عفد ىلع قافتالا متو « ةيلالا تامواسملا ترادو . ةيبلق ةبونب الجنس

 نويحيسملا رطضاف .ريزولل ىطعت مهرد فلا ٠6 الا تام ىلع علو
 مدقتف . لحارلا ليئونامع كريرطبلا ةكرت نم غلبملا لمكأو « سئانكلا يناوا عيب ىلا

 يرجي نا لبقو . ملسا دق ناك هاخخا نأل ء دعبأ سراف نارطم نا الا . نيحشرم ةعبرا

 عوشيدبع مسا « ريهشلا مجعملا بحاص « لولهب نب نسحلا وبا ركذ « باختتنالا

 اذاو . نيحشرملا ىلا عوشيدبع ْمّضف . راّهشلا ليئونامع همالك دّيأو اثلعم فقسا
 عوشيدبع نكي مل ذاو . ةيلاتتم تارم ثالث ةعرقلاب زوفي اثاعم فقسا عوشي دبعب
 بتكف « لصوملل ةعضاخ اثلعم تناك املو . روفلا ىلع هئاعدتسا ىلا اورطضا ؛ ارضاح

 ىحيسملا ريزولا احند ىلا يبلهملا بتكو « هنأشب ينادمحلا ةلودلا رصان ىلا ةلودلا زعم
 وبا يحيسملا بتاكلا زعوا دقو . لصوملا طيلوفارطم ىلا نويحيسملا بتكو « ينادمحلل
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 ىلا اولصو ةاعس ىلا اهملسو « لئاسرلا هذه ءاشنا يف لولهب نبا ىلا دعاص ءالعلا

 يذلا وهو  دادغب ىلا مهعم ء ءيججا ىلا اثلعم فقسا اورطضاو . مايا ةعبرا يف لصوملا

 كريرطبلا لح . دادغب يفو . زيجو تقو لبق ةيفقسالا نم ىتح هتلاقتسا سمتلا دق ناك

 يف داز اط راد ىلا لقتنا مث « ةقيتعلا يف ةعقاولا يحيسملا نامهز نبا راد يف الوا بحكتنملا

 هنكلو «رارفلا عوشيدبع لواحو . دعاص ءالعلا يبا راد ىلا اهنمو ؛ يدرقلا يلاجا

 معغرلابو . 6053 ب اسما يف ةيك ريرطبلا هتماسر ترجو . ديعأف هرما فْشّتكا

 اوبهني نا هيقفارمو هذيمالتل لاجملا كرتو « ةفيعض تناك هترادا ناف « هتريس ةسادق نم

 رام ريد ىلا مورلا راد نم برهف . هيلع درمتلا ىلا نونمؤملا رطضا ىتح « ةسينكلا لاوما

 هنم اولمتحاو «هيلا اورذتعاو نونمؤملا هيلا بهذف . دادغب نم يبرغلا مسقلا يف نويثف

 . هتسادق لجال كلذ

 نيينادمحلا دنعف . ليرعلا جرد ريع و ع رمو ررك تاس كرجل

 دي نونيمما ربا ةمجدلا سيك اتاك و ةلودلا رصان يحخا نبا وهو « هللا ةبه لتق بلح يف

 اذ بتاكلا ناكو . هللا ةبه ناملغ دحا جعزي بتاكلا ناك اهيف ةيق ةيقالخا ةيضقل احند

 , ةلورللا تقيس قانا ماس ةراطح
 ةقثب ىظحي ناكف « عوشيدبع باختنا يف ة روك ذملا تباث نب دعاص ءالعلا وبا اما

 ميما راما روس كا سا داو هل ًابئان راص ىتح يبلهملا ريزولا

 251/1 ةنس يف « هنا ظحالنو . لصوملا ىلا ثلاثلا هرفس يف ةلودلا زعم قفاري 14

 . بقللا نود ريزولا بصنم لغشي
 « ةّئسلاو ةعيشلا نيب دادغب يف مقافتت ةمزألا تناكف « يسايسلا ديعصلا ىلع اما

 . نيديدع ىحرجو ىلتق طوقس نع تضخعمت نيقيرفلا نيب ةنتف ىلا 3514 ةنس تّداو

 ءاموي باوجلا ءاسا هنا الا . لايناد همسا ًايحيسم ىقلن ةلودلا زعم ءابطا نيبو

 اطاحف ناكف عيطملا ةفيلخلا اما .2*' ”ةمكللا كلتب ًارثأتم تامل ريالا همكلف

 يذلا اطيلش نب قحسا ىعدُي يحيسم مهنيبو «نيينارحلا ةئباصلا نم ءابطاب ةصاخ
 وبس هنكلو . ينارحلا ةرق نب تباث نب نانس نب تباثل عيطملا بط يف ًاكراشم ناك

 . ؟* )دحللا ىلا هالوم

 لوقيو . دادغب يف ةلودلا زعم يهيوبل | ريبكلا ريمالا يفوت «471 ةنس ناسين يفو

 م5 ص «ةعبيصأ ىبا نبا (40)

 ١”5. ص «هنيع عضوملا )5١(



 ىبرغ رودلا ىف هطالب ىنب امنيح هناو « كازانطتلا بحي ناك اهنا ...؟*'7يرام هنع

 ل وا اطبحا اف تق ا

 ااشلاج دايت افا دبل جن) سيكل ضوعتا نم هوجو رملا ديهشلا اذه ره اه

2 
 3 ةفيلخاو رايخب ني يغسل لثم اكو « فوق رصن ب يحيبسملا

 نا دافمو « هايصافت يف نالتخي انااح 7”يرامو *0يربعلا نبا انل يوريو

 - ريدلا سيئر نا ودبيو . ةيدف مهرد فلا ١٠١٠١ مهيلع ضرفيو ةميرج ا هذهب نييحيسملا

 امهيسفن اضرع « بتاكلا ةمالس نباو - لبقتسملا كريرطب « ىبوط نب يرام وهو
 . لالغالاو ديقلاو برضلل اضّرعت امهناو « ةيضقلا هذه يف نينيهر

 بقاوع انايحا مهيلع بلجت يتلا يه ءاقرخلا نييحيسملا تافرصت ضعب تناكو

 ىلا تّدا ءارزولا ضعبل المج نب نوراه نب رشب يزيفونملا بتاكلا داقتنا ناف . ةميخو

 نضرففءايكلال/ ةنس هبصنم ىلا ديدج نم داع امنيح « يزاريشلا وهو « مهدحا ماقتنا

 0 ا يزد اللافي رطبلا ىلع ةيئانو»انييسيسسلا ىلع ةيزخلا
 ليال يزال ا قوافل عيتمرلا هلم تباكو 5 يع يات و 5

 ا 1 ايراو كايا رامترح يسوم ىلع علهلا ىلوتساو ..
 : 2( ٠ ص * ُُ 0 03

 وخان اسلم روما بيا طرأ 04177 ةنس نيبيصن ىلا هلوخد ببس

 الا م داش وي ل

 108 - 705 صب ,لدجملا (؛ 5
 0 ر : ةعبيصأ يبا نبا (41)

 ١9575. ص ا(. س .2 (:؟)

 .١٠ه - ٠١4 ص .لدجما (:5)

 ”٠١7. ص «ءيرام (5579)

 .ه8 ص .2١ لوهجما يواهرلا خيرات علاط (50)



 نييزيفوملا نيم نيبعييسلا اوريععإ ذا «©**0[ضيا اهتريداو نيبيصن' سناك اوبوتو
 . ةقطاره لثم ةرطاسنلاو

 , (ةلودلا ةدع» ٍبّقلملا بلغت وبا ينادمحلا ريمالا نكمت « ثادحالا هذه رثا ىلعو
 ناطلسلا بايغ يفو . نييطنزيبلا باحسنا لوح ضوافتلا نم « ةلودلا رصان نبا وهو
 ةفضلا يف ةنتف تراث امنيح « رهشا دعبو . بهنلل هطالب ضّرعت « دادغب نع ةلودلا زع

 2917 ةنس ةهجلا هذه يف رانلا مارضا نم يزاريشلا ريزولا ددرتي مل « دادغب نم ةيبرغلا

 ةيحيسملا ءايحالا نا ودبي الو . ةيقرشلا ةهجلا ىلا سانلا فو « ةديدع اياحض تعقوو
 يحلاو « يبرغلا بونجلا يف (لّوحملا باب) يزيفونملا يحلا يا « ةيبرغلا ةهجلا نم
 ةلاحلا ترثأت دقو . قيرحلل تضرعت دق « يقرشلا بونجلا يف (ةقيتعلا) يروطسنلا
 ايلاضحتناو لاومالا نع قكيعبلا ىلا ردنا السا قادما هذهب ةيلاملا

 ىتحو . ءاوسلا ىلع نييحيسملاو نيملسملا نم « تائفلا عيمج نمو لئاسولا فلتخمب

 غلبم عفديل هبايث ىتحو هثاثا عيب ىلا رطضاف « تامازتلالا هذه نم جني مل هتاذ ةفيلخلا

 . ةلودلا زعل مهرد فلا

 يف ديدج نم برحلا تراث دقف . عيطملا ةفيلخلل ةموؤشم 941/84 ةنس تناكو
 كارتألا مهدنسي نيذلا ةّئسلا نيبو « ةلودلا زع مهدنسي نيذلا ةعيشلا نيب دادغب

 ةنيدملا نم يبرغلا عاطقلا نورصتتنملا كارتالا بهنف . نيكدكيوس هيسجاخلل نولاوملا
 0 هنبا حلاصل ةلاقتسالا ىلا ضيرملاو فيعضلا ةفيلخلا ايركتلاو ترارشاو

 ىفوتو , 2” '”لوقاعلا ريد يف ىوزنا دقف لوزعملا ةفيلخلا اما . 679174 ةنس بآ ١٠
 ْ . ةزيجو ةدم دعب كانه

 "١ عئاطلا ةفيلخلا )91/54 - 851١(

 ”رازه اهّمسا دلو ما هماو « عيطملا نب ميركلا دبع ركب وبا « هلل عئاطلا وه 2

 ا ل ع 0 ) 0

 يذلا « يبارشلا هو ب لا يسرا نوط دي ل

 . نيبيصن نم بوقعي سيدقلا دسج نويطنزيبلا ذخا كاذ ذاو . ٠٠7 نت

 . © ص « يطويسل 59١( ١

 ؟ ينق ريد نم بيرقلا لوقاعلا ريد وا « ليجدلا يحاون يف عقاولا لوقاعلا ريد وه له (50)

 5١05. ص «يطويسلا (51)



 ةلودلا دضع وه « نامرك و سراف ةقطنم مكحي ناك يهيوب صخش ءازا هسفن دجو

 نيب كراعم ترادو .ا/ه ةنس يناثلا نوناك ٠ يف دادغب لخد يذلا « ورسخانف

 ميلست ىلا ةلودلا زع رطضاو . ةلودلا دضع ديدجلا مداقلاو رايتخب ةلودلا زع نيّيهيوبلا

 مث « ةليفلا مادقا تحت ريزولا يقلأو . هينيع لمس نا دعب ةلودلا دضع ىلا ةيقب نبا هريزو

 . ةلجد ةفض ىلع ٍبلُص
 ملو . (ةّلملا جات» بقل ةفيلخلا هل فاضا ثيح دادغب ىلا ةيناث ةلودلا دضع لخدو

 ةريخا ةكرعم يف رايتخب لتق امنيح 291 ةنس رايا يف الا نييهيوبلا نيب برحلا هتنت
 (© ””ريثالا نبا هبتك ام يف ىرنو . ءارماس يف صجلا رصق نم برقلاب اهاحر تراد
 فسوي نابرلا لبق يفوت يذلا ايركز يبا لاثمأ «نييحيسملا باّتكلا ضعب ءامسا
 بتاكو «ءالشلا هدي سيدقلا ىفش يذلا بتاكلا حيسملا دبع هيخاو «ايانسوب

 بورحلاو تابارطضالا هذه يف نييحيسملا ريصم ناكو . دلب نم رخآ يحيسم

 برقلاب نييحيسم باّتك دوجو ظحالن كلذ عمو . ءارمالاو ماكحلا تابلقتل ًاعضاخ

 . . . ديبع وباو بّيط وباو رمع وبا مهنم « ةلودلا نك ر نبا يهيوبلا ةلودلا رخف نم
 نم ةيلامشلا قطانملا يف ترج يتلا ةميلالا ثادحالا ىلا تاراشا تدرو دقو

 توم دعب الا عقت مل ةيقيقحلا ةثراكلا نا الا . © ””ايانسوب فسوي خيرات يف دالبلا

 ةيحيسملا ىرقلاو ةريدالا ىلع داركالا ضقنا ثيح «91/9 ةنس ايانسوب فسوي

 [لدانبف اييقلاوثاعو

 وبا مهنم « دادغب ىلا زاريش ةقطنم نم ةلودلا دضع عم نوديدع نويحيسم ءاج

 دضع ةقث عضوم ناك و « بقللا نود ريزولا بصنم لغش يذلا نوراه نب رصن روصنم
 ريزولا لصح دقو . دادغب ىلا ةيناث وه داع امنيح زاريش يف هنع ابئان هكرت يذلا ةلودلا

 رغش 4/٠١( ةنس وحن يفو . ةمدهتملا سئانكلا ةماقاب حامسلا ىلع 917//ةنس هديس نم

 رام ريد سيئر يسركلا اذهل نوراه نب روصنم وبا راتخاف . سراف ةيطيلوفارطم يسرك

 دادي ةميعزو .ليفتسملا كيري ئيوط نب يرام وهو «لصوملا يف ليئاخيم
 ىلع ةريبك ةبدام دادغب يف نويزاريشلا ماقا « ةبسانملا هذه يفو . عوشيدبع كريرطبلا

 نم اخيكم نب يلعوبا همسا يروطسن فظوم هل جرخا دقو . ديدجلا طيلوفارطملا فرش
 , © 7ةيرصم فوص بايثو رفغمو نوريب ةعلخ ةلودلا دضع ةنازخ

 59١. - 559 ص ,م لماكلا (ه١)

 .55 - هه ص «ةيبرعلا ةمجرتلا يف ايانسوب فسوي خيرات (01)
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 يذلا ناسغ مب نييك ابا. حييسملا رعاشلاو بيبطلا ةلودتلا دضعةيشاح دو
 . ةبيرغ ةيراجب همايه ىف دادغب نم برقلاب قرغ يذلاو ةرصبلا نم هلصا ناك

 يذلا دلخلا طالب عضوم يف 4/6١ ةنس دادغب يف ىفشتسم ةلودلا دضع سسا دقو
 00 ياا و الا ا يدا

 مهنم ركذلاب صخن نوديدع نويحيسم ءابطا هيف لمع دقو . (ةيدضعلا» ىفشتسملا
 ةمدخ ىلا ةلودلا فيس ينادمحلا ةمدخ نم زاتجا يذلا اياركشك نب نسح ا وبا -

 يف ًابتك عضوو مق نر ةرق نم كتبا نب ناحل اذيعلت ناكو . ةلودلا دضع

 .ا راذهم نسحلا وبا ناكو « بهار خا هل ناكو «" ”5)طلا

 . © 7يزاوهالا بوقعي وبا -

 8 هنباو سكب نب ميهاربا -
 0 وا د ل راع ب لع
 اييبط ناكو « ناسارخ يف « يناجرجلا ىيحي نب يحيسملا لهس وبا ىسيع -
7" 

 . يطساولا فسوي نباو دزمره ذيملت عوشيتخب نب (هللا ديبع نب) ليربج -
 هلسرا دقو . ةلودلا دضع ىدل ةوظح اذ 592 ع ةيدضعلا يف اهيا وه لغعشا

 ىلا مث « مليد ريما هاشورسخ ىلا مث «(«(ير» ريزو داّبع نب بحاص ىلا يلاتتلاب
 اهب ماق يتلا ةليوطلا رانسالا هذه دعبو . رصنم ىف هللاي ريوعلا نمطاقلا ةقيلخلا
 هيك و نم ري داجقلا ىف فذ كا ريو 1 ا يطع هنا بيلا
 دعب ةينملا هتفاو كانهو . نيقرفايم يف ةيكتسودلا ةلودلا ريما ناورم نب ديعس ةلودلا
 تابهلا نم ريثكلا كولملاو ءارمالا هيلع غبسا نا دعب «نينس تس دعب ليقو « نيتنس

 ؛ياعلاو
 ىف تمهاس ىتلا لماوعلا دحا بطلا ةنهم ىلع نييحيسملا زيكرت ناك دقف اذكهو

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا طوغضلا عيمج نم مغرلاب « ةيحيسملا تاعامجلا ىلع ءاقبالا
 . نينسلا كلت يف اهنم اوناع يتلا

 12 نت ع يرام( 815
 ,.57517 - ١<”:” ص «ةعبيصا ىبا نبا (ه5)

 117 نع ؛ هديخ عيطولا (ه5)

 1 1 .نف ( هنيع عضوملا (51/)

 ١55. ص « . س . ت « يربعلا نبا (58)

 ١55. ص «هنيع عضوملا (59)



 هب. تزاثما يذلا يناسنالا اهعباط نم ًائيش دادغب تداعتسا « ةلودلا دضع دهع ىف
 ةبخنلا تناك « نوجملاو وهللا يلايل نم مغرلابف . لئاوالا نييسابعلا ءافلخلا دهع يف
 نم ددع ةفسالفلا نيب ناكو . ةنيصر نوؤشلو ةيملع تاءاقلل سلاجمب ظفتحت

 , يدع نب ىيحيو «راّمخلا نباب فورعملا راّوس نب نسح ريخلا وبا مهنم « نييحيسملا
 . خلا « نمي نب فيظنو « ةعرز نب ىسيعو

 دهشتسو . نييهيوبلا (كولملا كلَم» مظعا « ةلودلا دضع يفوت 1/7 ةنس يفو
 . تابارطضالا مقافتو ةيهيوبلا ةسايسلا طاطحنا ةيلاتلا تاونسلا

 ناك «5./5 ةنس ليوطلا هدهع يهني لوالا عوشيدبع كريرطبلا ناك امنيبو ...

 هاخنا براح « ةلودلا فرش وهو « لوالاف . ةطلسلا ىلع نوسفانتي ةلودلا دضع ءانبا
 نب رصن روصنم يبا يحيسملا (ريزولا» ىلع زاريش يف ضبقو « ةلودلا ماصمص رغصالا
 ىلا لوخدلا نم 01 درايش ترم وجب ناك يللا ةورام

 لتق ىلا تدا كلملا ىلع هئاليتسا دنع ةريثك روما ترجو» : 2 ':”يرام لوقيو . دالبلا
 لواح املو . («فوقولا ضبقو ىراصنلا عيمج رود 0

 ةدوعلا يف كريرطبلا نذأتسا ؛ عطتسي ملو بالسالا عاجرتسا ىبوط نب يرام نارطملا
 ( نارطملا ررق كاذ ذا . ةلاقتسالاو حامسلا ضفر كريرطبلا نكلو . لصوملا هدلب ىلا
 ماصمص هيخا ةبراحم دادغب ىلا ايضام ناك يذلا ةلودلا ضرشب ةنسح ةقالع ىلع ناكو
 . هتيضق نع عافدلل دادغب ىلا هعم يضمي نا « ةلودلا

 يف ًاضيا ناك (مليد» ١ طيلوفارطمل ا نا ىأر « (زاوهالا) ناتسزوحخ ىلا لصو امنيحو

 ةنيدملا يف يرام ثكمف . بهنلل ًاضيا يه تضرعت دق روباسيدنج ةسينك نال , ةدشلا
 نال « ةبوهنملا لاومالا نم ًائيش عجرتسي نا عاطتسا يذلا طيلوفارطملا ةدعاسمل ةدم
 راحبالا يف يرام نذأتساو . اهيلا هئيجم لبق ةلو ودلا فرش ىلا تعضنا دق تن تناك ةنيدملا
 ناكو . ةيفخ ةروصب (مليد» هعم دخاو . اهلتحا دق ةلودلا فرش ناك ىتلا ةرصبلا وحن

 . عوشيدبع كريرطبلا ةافو أبن ةلودلا فرش ىلا درو امنيح ةرصبلا يف يرام

 ٠ . ىبوط نب يرام كريرطبلا )19./94 - 499(

 .١٠ه ص .2لدجملا( )9
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 نأشلا اذهب موسرم بتكو . هماما ضرالا نالبقي نيّيحيسملاب اذاو (؟ كريرطبلا وه انعم
 . '' ”دادغب ىلا ةلودلا فرش قراوز يف نّيعملا كريرطبلا دعصو . ىبوط نب يرام

 ةلودلا فرش رصتتنا « نيوخالا نيب دادغب فراشم ىلع تراد ةيراض ةكرعم دعبو

 ةلودلا ماصمص ظفتحي نا ىلع « نيوخالا نيب مالسلا دقع مث . دادغب لخدو هيخا ىلع

 ىف لوالا يف ةلودلا فرش مسا ىعدُي ناو « ةفيلخلا شرع نيمي نع فقيو دادغبب

 هيخاب ةحاطإلا نم ةلودلا فرش نكمت ام ناعرس نكلو . 0 ىلا بطخلا
 رام ريد نم نّيعملا كريرطبلا لقتنا ىتح ءرومالا ترقتسا نا امو . وينبع امسو

 نعمت اققساو ًانارطع تورظعو ةعيرا"ناك يب ةورلا راد ىلا الز ا ناك تتيح ناوكيف

 يف هتبغر مهل رهظا يذلا ةلودلا فرشل باختتالا َر ارق ءابالا ىطعاو . سدونيس يف

 .5/1 ةنس ناسن ٠١ يف يرام مسُرو . ًاكر يرطب ىبوط نب يرام ةماقا
 , نيواودلا يف ىبرت دقو « باّتكلاو ءاسؤرلا ءانبا نم « لصوملا لها نم يرام ناك

 املو . بلغت يبا ماو ينادمحلا ةلودلا رصان ةأرماو دمحا ةنبا ةيدركلا ةمطافل بتكو

 «نيينادمحلا روما تبرطضاو « هتنجسو « اهدالوا عم قافتالاب ءاهجوز ىلع تضبق

 راص مث . (لصواملاب ايليا رام ريدر ديعس ريد يفديخرو , ملاعلا لازتعا يرام لصف

 . هالعا ءاج امك « سراف ىلع ًانارطم ميقأ كلذ دعبو . ريدلا اذهل اسكر

 طالب يف لبقُتسا « ةيراجلا ةداعلا بسح سئانكلاو ةريدالا ىلا ةرايزلاو هتماسر دعب

 ناك» : "”9ناميلس نب يرام هنع لوقيو . (دهع وا) روشنم هل بتكو « عئاطلا ةفيلخلا
 ثاثالاو لالا بحي ناكو نيدلاب ةفرعم هل نكي ملو . . . عضاوتو ةمحر هيف

 . (امهعمجو

 باتك » ميدنلا نبا عضو «3/ ةنس يا « ىبوط نب يرام ةماسرل ةيلاتلا ةنسلا يفو
 لضافا نم وه» : هلوقب هفصيو 2١ *”راّمخلا نبا ىحيسملا ىقطنملا ركذي هيفو (تسرهفلا
 كانهو . 2'(ةنطفلاو ءاكذلا ةياهن يف « يدع نب ىيحي ىلع أرق نمم « نييقطنملا
 عضو يذلا « جيرس نب ىيحي نب قحسا نيسحلا وبا وه ميدنلا نبال رخآ رصاعم

 . ك . ت « يربعلا نبا ؛85 - 95 ص .ابيلص ؛١١١ - ٠١ 5 ص « يرام - ىبوط نب يرام نع علاط (11)

 ,5115 - ”"هك ا

 ١55. ص (.. س .ت «2بيربعلا نبا (5؟)

 ٠١7. ص .لدجملا 169

 .5".ه ص 2تسرهفلا (54)

 .777 ص «هنيع عضوملا (159)



 , ©" ”ريبكلا جارخلا باتك
 ايرون الإ ةنسداقلا عاج يدااطتبيسيفو ٠ ءاملعلا ىعري ةلودلا فرش ناكو

 ريدم ناكو ان ا 20 كه وادب دكر غانا يراعاس عيا هلصرم ماقاو « برعلا

 وبا نيدلا سمش بتك «اهتاذ ةنسلا هذه يفو . ('"0يروطلا ىيحي لهس ابا دصرملا

 نينيلءاقب اقم ةرهبج م عدن اك يتلا دادغب نا «ميساقتلا نسحا» يف يسدقملا دمحم هللادبع

 . ىضوفلا نم ةلاح شيعتو رامدلا وحن نالا

 تو اءوسذادّرْتِس «ةلوذلاادضع تومادعب, عوشلا نضعب تارت ىتلا ةلاحلا ناالا
 ,:21/0)ةؤليلاب لفأ ةظلنننلا ىلع ةلودلا' ءاههبا هيحتا ءاليتساو .49 ٠ ةئس ةلودلا فرش

 ناكس ضعب رطضا 55٠« ةنس ذنمف . ديدجلا مكحلا جئاتن ترهظ ام ناعرسو

 نبا لوقيو . ماكحلا ملظ ءارج نم 2' ”ةرجهلا ىلا نييزيفونملا ءايرثا نم تيركت
 صخيو « ةريداو سئانك اونب اولح امثيح مهنكلو « دالبلا يف اوددبت مهنا 2" '”يربعلا

 ةريداو سئانك اهيف اونبو ةيطلم ىلا اولحر نيذلا ةثالثلا نارمع يبا ءانبا مهنم ركذلاب

 . ةعمج موي لك نيك اسملا ىلع تاقدصلا نوعزوي اوعرشو « لاجرلل ىرخاو ءاسنلل
 مهاخا كارتالا رسا امنيحو . مهنم لاوما ضارتقا ىلا هسفن يطنزيبلا كلملا رطضاو

 كفل! ليف مهددع غلب نيذلا نيرخآلا ىرسالا عيمجو هسفن ىدف ع ملاس ابا ربك الا

 .زيناند:ةشمخت :مهنم لك نع عفدو ءريسا

 مهنم « نايرسلا نيخرؤملا ىدل مهرك ذ درو نورخا صاخشا ةلودلا ءاهب عم رهظو
 نوؤشل ًاربدم حبصا الو . ةلودلا ةاهبلئايبرم ع ةباسلا رج ناكل يبكوكلا يعدي شخ

 ةدم هلقتعاف كريرطبلا عم فلتخاو « نييحيسملا ىلع أطغض سرام « ةيزجلاو بئارضل
 قي سانلا داع» امنيحو . ةنراطملاو ةفقاسالا ىلع ضبقو ( نادلبلا لوا تدكشتو

 كارتالا ناف . ملاظلا اذه نم مهذقناو مهءاعد هللا عمس ءاوَلَصو اوبات يا « ١7 هثرا

 ن1 ل يس دجل للملا ء آو يحلو, هيلع يفلا اودار او هنم اوؤاتسا لق اضيا

 :قيسلاب ذخأف « تفي ملو قنحُحو , هيف لمعي ملو امس يقسف» . ماعلا ءايتسالا ماما

 ناوعا دحا ةمث ناكو . 2" '”(حيلسلا يرام رام ليحو هللا لّضفتب هرش ىراصنلا ىفكو

 ١٠. ها ص ؛هنيع عضوملا (13)

 5"١5. ص . 3 تا« يربعلا نبا (1)

 ص « يطويسلا (18)
 . 7 ا يا

 ١. 7 ص «. س .ت « يربعلا نبا 7١9(

 ١٠١8. ص «يرام )١(
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 نابهرلا تتشو حبقلا يف : ىهانتو ينق ريد ىلا ردحنا دق لاقبلا نبا ىّمسُي يبكوكلا
 ازع دقو . ءاملا يف هتفج تيمدو لتقو دادغب ىلا لمحو هيلع ضبّقف . مهيلا ءاساو

 نب يرام رشب يبال ملحلا يف : رهظ يذلا يرام رام ةعافش ىلا ةاجنلا هذه نويحيسملا

 نيرا بساف ريت ندا نسا بتناك ىاج
 مسّنا يتلا بيجاعالا عنص ةطلس نم مغرلابف ( ىبوط نب يرام كريرطبلا اما

 كرت ىلا نيترم رطضاو . ةبرطضملا ةرتفلا هذه يف ةديدع بئاصمل ضرعت « 2"”)اهب
 : نييحيسملا نوؤش .يدي.ناك  كاتع رهو ,رابنالا ريد يف ةماقالاو يمسرلا هرقم

 ىلع ئّيس عقو ةيقرشلا نادلبلا ىلع نويطنزيبلا اهنش يتلا بورحلل ناكو
 دض داهطضالا ىتحو تفشلا لامعا مايقلا لا مهعفد ام ًابلاغو + نتيملتسملا

 جورخب ناسارخ يف نوملسملا عمس امل هنا ورم نارطم عوشيدبع رك ذو . نييحيسملا
 ملو هقارحاو هرسك يف اودهتجاو ايليا رام توبات اوجرخا « مالسالا دالب ىلا مورلا

 ءارج نم حضني ةسينكلا ديماوع دحا لظو . نيفئاخ هعضوم ىلا هوّدرف . اوعيطتسي
 . رطعم لئاسب كلذ

  هتاورث يف ًاعمط اما كلذو « ةفيلخلا نم صلختلا ةلودلا ءاهب دارا 431١« ةنس يفو
 علخ ىلع ةفيلخلا ماغرإ ىلع نييمليدلا عم قفتاف . خاش دق ةفيلخلا نا ربتعي ناك هناا

 , 2" ؟0هرا رداقلا حلاصل هسفن

 رداقلا ةفيلخلا دهع يف « ةقحال ةدم ىلا شاع دقف « ىبوط نب يرام كريرطبلا اما
 ةبتر تناك و « مورلا رادب غبصا ةعيب يف حبذملا بناجب نفُدو 1515 ةنس يفوتو « هللاب

 ركذنس امك «دادغب ىف كاذنا ةرئادلا ىضوفلا نمو نيملسملا نم ًافوخ ةردبوم نقدلا

 1 . هللاب رداقلا دهع نع انمالك دنع كلذ

 رشاعلا نرقلا يف نايرسلا باّتكلا رهشا 4 ١.

 ةيبرعلا ةغللا ذوفن نال كلذ « نوريثك نايرس باّتك و ءابدا نرقلا اذه يف غبني مل

 ءابدا ىقلن انناف كلذ عمو . ائيشف ائيش صلقتي (ةينايرسلا) ةيمار الا ذوفنو ديازتي دخأ

 اميسال « ةيملعلا يحاونلا فلتخم تلوانت يتلا مهتافلؤمب نرقلا اذه يف اورهتشا

 ه6 15-0 / ص «هنيع عضوملا (79)

 ١١59(. ص « يرام علاط) ةريصق ةدم دعب هدي تعطقف ًاقراس ًابهار بيبو حل

 5٠١ - 54١١. ص « ىطويسلا ؛ ص 2. س . ت « يربعلا نبا 0١



 . اهنم ةيخيراتلاو ةيسنكلا

 نييقرشلا نايرسلا ءابدالا نم ركذلاب صخنو

 ايلا قكما هنلاكبادباءلع رايز اهقافبطخ ع عيشي هتفازغمجال هيوشورس رب عوشينانح -

 نا 2" ”نيفلؤملا سرهف يف يوابوصلا عوشيدبع لوقيو 1٠٠١. ةنس وحن يف ةريخلا
 عنماد]) الم خانت اهم هالوقت برك عابس دقوا مة مجلارتو اد جنعمو : ةيباكك لئاسم عوشينانحل

 . لولهب نبا مجعم يف همجعم
 نيبيصن نم هلصا نوكي دقو « ًاضيا ينيبيصنلا ايلياب بقليو . يرابنالا ايليا

 يح راين الاز روب اتظز وريف ىلع ًانارطم ميسو . عساتلا نرقلا ةياهن يف رونلا رصبا

 لئاسرو يزاعتو نازوأب تادلجم ةثالث مظن ايليا نا ' ”يوابوصلا عوشيدبع لوقيو
 . موظنملا (تايوئملا باتك» ىوس بتكلا هذه نم انلصي ملو . مجارتو ةمدقمو

 يفو . ةرشاعلا ةئاملا نم لوالا عبرلا يف دلُو . لصوملاو ليبرا نارطم سيجرج -
 . لصوملاو ليبرا ىلع اطيلوفارطم لوالا ليئونامع قيلثاجلا هماقا «445 ةنس وحن
 رمايم ضعب بتك . حلفي مل هنكلو ًاكريرطب حبصي نا تارم ثالث لواحو
 باتكلا اذهو . (ةيسنكلا سوقطلا ضرع» ىعدُي افّئصمو نيناوقلا نم ةعومجمو

 . "9 ةيجروتيل ًاعطقو ىرخا تافلؤم عضوو . ًاضيا هريغ ىلا بسنُي ريخالا
 يف ًارود بعل يذلاو ًاقباس هركذ دراولا لولهب نب نسحلا وبا وه . لولهب نبا -

 ناهريطلا ةيشربا يف (اناوا» ةيرق يف دلو. داحت ةنس لوالا عوشيدبع ق ةيلثاجلا باختنا

 ريهشلا همجعم عضوو «دادغب سرادم يف مّلعو «رشاعلا نرقلا نم لوالا عبرلا يف
 كيسحيت تياتك ىنهو و نا ا حبال ةعس سيراب يف نيئزجب وباش هرشن يذلا

 رهاملا بتاكلاب ةرادجب هبحاص 0 رصعلا كلذ يف اهعون نم ةعوسوم مخضا

 . (اريهم ارفاس)

 لوالا بتك . ليئونامعو عوشيدبع : ناوخا امهنا . يراهش رب ليئونامع -
 . هتاباتك ترشتناو هتيص عاذو هاخا قاف دقف ليئونامع اما ١ ةنس تاموأر اعّشا
 اود انضياوه: بعل اكقو.. لصوملا يف ذ ىلعالا ريدلا ىف : لئاضفلا ما ةسردم يف مّلعي ناكو

 وه هفيلات مها. ةنس يفوتو .7 ةنس لوالا عوشيدبع قيلثاجلا باختنا يف

 . ةيبرعلا ةمجرتلا نم 3١5 ص (1/5)
 . هنيع عضوملا يف . سرهفلا (75)
 .4.09 - ؛4.ه ص . فلؤملل ةيمارألا ةغللا بدا باتك هنع علاط (0)
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 رحبلاب اهنم « ةلاقم ؟/. ىف أمظن هعضو يذلا (نوريماسكه) ةتسلا مايالا بابك

 ا يامل او م ا دوو

 هيي 7 ا وع

 رام ريد ملا هرداغ مث « « لصوملا راوجب ليئاخيم رام ريد ىلا كلذ دعب لبقاو ,. 8

 نيو ما ا وسبا يمي ”اويديو

 ةرجانملاو ةريسلا نسح يف ًباتكو نانسوب يف ابك ااتك عضو انحوي نا يواوسا

 1 0 8 ةبعلا ل لقب غالوج نانحوب سقلا ماو يناس

 لوالا عوشيدبع قيلثاجلاب هوني ذا « نودلك رب انحويل رصاعم وهو . ةينابهرلا تاداشرالا

 ليئونامع قيلثاجلا هنّيع يذلا ةريحلا فقسا حيسملا دبع نوكي دقو . (487--37)
 ا ا

 ارا ال ملل يلا ل ا

 نوكي دقو . ههتسينك ةريسم ىف ًاريبك ًارود اوبعل نيذلا نم الو «ًريثك ًاقيش بادآلاو

 هورصاعم هاعد ىتح هملعب ءي ىشلا ضعب رهتشا يذلا ديحولا وه نورام ذيملت انحوي

 نم بيرقلا ةيسيجرس ريد يف مث اهرلا يف هبابش ينس انحوي ىضقو . ( (ةمكحلا طيحم»

 يف يفوت كانهو « اهرلا ةنيدم ىلع فرشملا كر ابملا لبجلا يف هتايح ىهناف داعو . ةيطلم

 ةلاقم هلو (لاثمالا رفس وا) ةمكحلا رفس يف ًاحرش انحوي بتكو . .. 317١٠١15 ةنسوحن

 0 ةيلك دس ف

 , ةيمارآلا ةغللا بدا اضيأ هنع علاط 65 ص « ةيبرعلا ةمجرتلا « يوابوصلا عوشي دبعل نيفلؤملا سرهف (7)

 5١٠١. - 5.9 ص

 .7١؟7 ص .نيفلؤملا تسرهف (7/5)
 ”1١ - 4١5١. ص .ةيمارألا ةغللا بدا باتك ًاضيا هنع علاط ١9/051. دادغب ءايانسوب فسوي خيرات (6

 نم ًاضعب ؛ه7 - 417 ص «.روشنملا ؤلؤللا ركذيو .45. - :هو ص .ةيمارألا ةغللا بدا هنع علاط )8١(

 ,راّملا نباب فورعملا راوس نب نسحلا ريخلا يباو يدع نب ىيحي لاثما ءرشاعلا نرقلا يف نايرسلا ءابدالا
 . خيراتلا اذه قايس يف امهركذ درو دقو

 ه 1١«
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 رشع يداحلا نرقلا ىف ةسينكلا

 ١. رداقلا ةفيلخلا ) 9291١ -#9.١(
 اهمسا ةمأ هماو. ع ردتقملا نيا" قدا نب كما سابعلا وبا هثلاي ركاقلا وق

 وهف ديدجلا 0 ةلودلا ءاهب ل ...ةةنمداليقوا ىنما

 ا ءاملعلا ىلع اهفقوو ممل راد اهاّمس دقو . اهرتعُيو

 فلتخم يف ةديدع تار انآ تاشنو , رداقلا ةفيلخلا دهع يف ىضوفلا تمقافتو

 ىنب نم نييحيسم نيبتاك نا اهدافم ةثداعس <57 قيعلا ىباو 0 يوريو .٠ نادلبلا

 نيذه ملظ نم نولهالا هيلا ىكتشا « قوقاد ىلا « دمحم نب ليئاربج وهو « دادغب شيج

 لامعاب ثداحلا اذه يرام طبري امنيبو . امهلتقو امهيلع ضبقلا ىقلاف . نيبتاكلا

 ا ا (١

 . هذه

 .١٠١ا/ ص .لدجما (99

 5١١. ص (2. س .2 4(:



 تافرصتب هذه ىضوفلا كلايعا يربعلا نبا طبري ع عوشيليلك ريد وهو « قيلثاجلا

 . لاملا نم ءىشب نيرئاثلا نيملسملا ةئدهت نم نكمت يرام كريرطبلا نا الا . نيّصل
 قصلُت تناك مهت ىلع درلل ةفالخلا راد ىلا كريرطبلا ىيعدتسا 2435 ةنس ىفو

 نم نيعكستم ناو « تاولصلا يف مهتاوصا نوعفري اوناك مهنا اهنم « نييحيسملاب

 ٌنسحا كريرطبلا نا ودبيو . سئانكلا باوبا دنع نوسلجي اوناك تائفلا فلتخم

 طسوو لعاشملا ةلمح ةقفرب هرقم ىلا ةفيلخلا هّداعأف . مهتلا هذه در يف باوجلا
 د ١ ”يهسيئرل راحلا مهلابقتساو نييحيسملا ةحرف

 ملظلا اذه قلخ دقو . ءارشلاو عيبلا ىلع بئارضلا عفدب عيمجلا مزليو « نييحيسملاو
 اذاو . عراوشلا يف نيناعسلا فاوطت نويحيسملا غلاوب نيلهالا نيب ًاماع ًءايتسا

 اورطضاو . ةفيلخلا طالب ماما نوعمتجيو نارقلا نولمحيو ةريسم نومظني نيملسملاب

 ( جاتلا تحن ىلا مظعالا عراشلا ىلاو ةفاصرلا عماج ىلا عيمجلا هجوتو . نيناعسلا

 ل يل ل ا ١| باجل راد اوفرحاو

 0 ( ةعرسب هونفديو 0

 . ةيفاضا لك اشمل اوضرعتي

 3١٠٠1١١ -5”١١١( ىسيع نب (سيناوي) سماخلا انحوي كريرطبلا ."

 راص ربك املو . هتيبرتب هما لاخ ماقف « لفط وهو هدلاو تام . نادج خرك نم ناك

 موقب لصتا مث : . هارتسا ميهب ىلع ندعملا نم طفنلا بلجيو نادج خرك يف لوقبلا عيبي

 1111 موتنا بطشو

  )2١ص «يرام 8/١٠١.
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 (7 (يهاردلل ًابحم . الوجع « قلخلا ئّيس ناكو هنا هلوقب ابيلص هفصيو . ؟7”سراف
 يدم هيشراب لاحتلال هلق هل عل ناسا

 ةفقاسالا ةدارا مغر ٠٠١١« ةنس لوالا نيرشت ١" يف دادغب يف مسُرو « اقيلثاج

 نكل . ةماسرلا دعب ارخأتم ىتأي نا لصوملا نارطم بايعوشيا دّمعتو . نينمؤملاو
 دامرلا ىلع عوكرلاو حوسملا سبل هيلع ضرف ذا « كلذ ىلع هبقاع ديدجلا كريرطبلا

 . داتعملا موسرملا حنُمو « ةوافحب ةفالخلا راد

 زابخ 0 باكت راب يحييسملا را با اهنيح ةيتاؤم

 مجهيل بعشلا اهزهتنا ةعيرذ هذه تناكف . ال رقلط هنمقتا ماتم كعيذ قو: ملرمم

 , اهيف رانلا مرضي مهدحأب اذاو . اهوبهنو اهثاثااومطحف . ةبقاعيلل اموت رام ةسينك ىلع

 . نيملسملا نم مهبلغا «, اصخش نيسمخ وحن ةايحب ىدواو سانلا ىلع فقسلا راهناف

 ا ا و و

 . ةبوجعا ىلا كلذ اوزعف « قرتحي مل ًاليجنا

 يكل « يقيقرب سويطانغا تيركت طيلوفارطم دادغب ىلا مدق 2٠٠١ 5 ةنس يفو
 ةغلاب ةوافحب نويحيسملاو نوملسملا هلبقتساو . قيرحلا اهرّمد يتلا ةسينكلا ءانب ديعي

 دل اريتركس ناك ىذلا اذاوياسوك مع. جال ضختلابو ع ريزغلا هملع ببسي

 كريرطبلا كس راثا اهانهو .ةريثك اياديع هل فيمذقو .ةمكاذشل تاطلسلا
 . ةيلئع :ةليقعسي نا ىباو . طيلوفارطملاب ءاقللا نم هينمؤم عنم يذلا يروطسنلا

 اما ثا ةماقالا قح هدحو يروطسنلا كريرطبلا لّوخت يتلا ميسارملا

 يضتقت امنيح «رخآ ىلا نيح نم اهيلا ءىجملا هعسوب ناكف « ىبوقعيلا طيلوفارطملا

 .56© ص «2يرصن 5 ص «ابيلص ؛١١٠١ ص «يرام (19

 .ه55 ص «ابيلص ()



 يف ةبقاعيلل ةسينك ىلع ءاليتسالا كريرطبلا لواح « قحال تقو يفو . . . كلذ هتمهم

 فوم بكلو.عركلا
 برهلا ىلا رطضاف « هتيعر هيلع تراث ىتح « ًانايغطو ًاملظ انحوي كريرطبلا دادزاو

 ةداعاو للخلا حالصاب دعو نا دعب آلا هرقم ىلا ةدوعلا عطتسي ملو « ةيبرغلا ةفضلا ىلا

 هينمؤم نم ديدعلا لاقتنا ىلا ىدا كريرطبلا فرصت نكلو . ةيعيبطلا اهتلاح ىلا رومالا

 نبا ديملتو «نويعلا ءابطا رهشا» ىسيع نب يلع بيبطلا مهنم « ىرخالا فئاوطلا ىلا

 . أرهج كريرطبلا يداعي ذخاو نييكلملا ىلا ىمتنا دقو بّيطلا

 عضو يذلا لهس نب نسح يبا لاثما « نوريهش ءاملع ًاضيا دهعلا اذه يف شاعو

 ذيملت « ةعرُرز نب ىسيع يلع يباو « ةيلدج ىرخا أبتك عضوو ةيسنك بتك يف ًاحورش
 امك 2٠١١1 ةنس يفوت دقو « ًاريبك ًافوسليفو امجرتم ناكو « هفلخو يدع نب ىيحي
 . اقباس هركذ درو

 . هيلع فوسأم ريغ ٠ از ةيووءاايفرتاك ادي ا سويا ربواطبلا ىوتلاريخا

 نع ًاضيا ةلودلا ءاهب يفوت « ةنسب هتوم دعبو . 2(غبصا ةعيب) يسركلا ةعيب يف نفُدو
 . عاجش وبا ةلودلا ناطلس هنبا هفلخف « نيعبرالاو ةيناثلا زهاني رمع

 5١٠١1١ -١١750( 5) كوزان نب انحوي كريرطبلا .”“

 انحوي ناك . (' 'ابيلص ىدل راصتخابو , < ”يرام ىدل ليصفتلاب هرابخا تدرو
 ةليكلل انمنتا لعق : « اردهوناب لامعا نم بايعوشيا ريد يف بهرتو . اياثلعم لها نم

 انحوي ةافو ىدلو . ةريحلا ىلع افقسا همسرو ىبوط نب يرام كريرطبلا هراتخاو . هسفن

 كيرطتلا بيفذو . ةيعرش ةراوصيرفل افلح ريدخاف هيلع ةعرقلا تعقو ©« ىسيع نب

 ٠١١7. يناثلا نيرشت ١9 ىف مسُر مث , (دهعلا» لانو طالبلا ىلا بختتنملا

 دقف . ةبطاق نييحيسملاو ديدجلا كريرطبلا ةايح صغن ام ىرج « ةزيجو ةدم دعبو

 ريمازملا ةوالت هتللخت بيهم بك وم يف « راهنلا حضو يف مورلا راد ىلا اهتيب نم نامثجلا
 قصب « ةفينح يبا دهشم نم برقلاب بك وملا روبع ىدلو . عومشلاو نابلصلا لمحو

 , مئاتشلاو ةراجحلاب بكوملا ىلع ةملسملا عومجلا تلاهناو « ةزانجلا ىلع نيملسملا دحا

 "ا ص «ابيلص ؛ 7 ص « يرام (8)

 1١1١7-١١5. ص ؛«يرام (9)

 .5!/-95 ص «ءابيلص )٠١(
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 ءيش لك نوبرخيو نوبهني نوملسملا عرشو . مورلا راد لخاد ىتح نييحيسملاب تقحلو

 نا نوملسملا ىعّداو . ةرواجملا ةيحيسملا تويبلا يف ىتحو يكريرطبلا رقملاو ةسينكلا يف

 ىضوفلا تمقافتو « ةلب نيطلا داز ام اذهو « نييحيسملا نم دحاو دي ىلع لتق مهدحا

 قيبطت ةداعا ةفيلخلا نلعا نأ ىلا نوملسملا ًادهي ملو . . . بهنلاو بلسلا لامعاو
 مهرابجإو « ليخلا بوكر نم مهعنمو رايغلا سبل : نييحيسملا ىلع (رمع تاءارجا»

 . © '”سئانكلا يف (ربنملا) ميبلا ىلعأ نم اهتءارقبو رماوالا هذهب مازتلالاب دهعتو از و ك0 5 7 : 500 ١

 ةقطنم ىف مهلاوما ىلع ىلوتساو « نييحيسملا ىلع اديدش اطغض هناوعاو وه سرام دقف

 ةنس علطم يف زاريش يف همادعا مت نا ىلا هبأد اذه ناكو . تاناورهنلا يفو ينق رود
 /٠١1.

 دو سانا اهنم هدر « ةاناعملا َدْسا تالا ١ اهنم تناع ةديدع ترد

 ىلع ملاظملا عوفو م ةمهتلا ه. هذه 0 رداقلا ةفيلخلا نا الا . 0

 0١ رثكا نيحيسلا لاوحا تولس دقف ايروسو رصم يف اأ

0 

 . فسعتلاو نبغلا نم نييحيسملا قحلي ناك ام ريزولا ركنتساف . هاوثم مركاو كريرطبلا

  هتافرصت تءاس دقف « يزيفونملا تيركت طيلوفارطم « ىقيقرب سويطانغا اما

 2٠١٠٠١ 0ا/ ةنس دادغب ىلا ءاجو .اهارقو دادغبو تيركت سئانك لاوما ىلع ذوحتساو

 « جوزتو (ملسم وبا» عينا ءاخيتاو مجالا نكون رار عاطقو تالا ناعأ + ع -رحلا قزأملا

 قيلئاجا نا قفتاو . مهتلا ىتش مهب وصلي ذخاو « ىلوالا هتعامج ىلع امقان بلقناو

 ١١١( ص «. س .ت «يربعلا نبا ٠١5.



 يلمي هبجاو نا «ملسم وبا» نظو « نييحيسملا ءاهجولا دحار اد يف ًاموي دحاجلا اذه يقل

 ةيفتلا م شاك انايق ربككلا فيصملا ادهم وكلا مالسالا ىلا قيلثاجلا وعدي نا هيلع

 قيلثاجلا قفار يذلا رادلا بحاص ءايتسا صخالابو « كانه نيرضاحلا نييحيسملاو

 كبقتسلا ةفيلخلا ناز 7 ينايرسلا ليئاخيم يوريو .رادلا جراخ ىلا ماركاو ةوافحب
 (ملسم وبا» رطضا ةياهنلا فوبد اضاخ ًاماركا هل يدبُي نا نود « روتفب دحاجلا اذه

 دئاصق عضوو ًاريخا مدن هنا لاقّيو . ءاطعتسالا ىلا ىهتناو « ناوهلاو لذلاب شيعلا ىلا

 ا

 تالا فارما تان نا واعمال

 . مهيلع تلاهنا ىتلا نحناو تابوعصلا ماما نييحيسملا نم ديدعلا

 ردوا 1و ير رعرلا

 يذب بقلملا بلاغ يبل ةصاخ ؛ تاطلسلل 00 بايعوشيا 0
 . ةسائرلا ىلع”باّيعوتشيال نيسفانملا عيمج قارغإب هرمأ ردصأا يذلا نيتداعسلا

 . ًاقيلثاج بايعوشيا ميقأ 5١ ٠« ةنس علطم يف يا «روهش ةعبس دعب ءاذكهو

 ناكو . سئانكلا يف همسا اونلعي ملو « برهلا اولّضف ةفقاسالا نم نيريثك نكل

 . ةينوميسلاب هتعن يذلا ايانيش ربب فورعملا نيبيصن نارطم ايليا وه همواق نم رهشا

 نم ىرج امبهروهش ةتسو تاونس عبرا ىوس مدي مل يذلا ريصقلا هدهع زّيمتو
 . © ”'هحخرش نسحي الو هركذ حبقي ام بّرحتلاو ةفلاخم

 ىفوت امنيح ذا « ةمزأتم لازت ام تناك ةلاحلا نا دبالف « ىجراخلا ديعصلا ىلع اما

 ١535. ص اء" ..س .م(١)

 ١6١( -:ه7” ص 2” ط .روشنملا ؤولؤللا 4551.

 )١41( ك . ت يربعلا نبا ؛47 ص ءابيلص ؛8١١-7٠١1١ ص «يرام .« 2١7 585.

 )١(ماري »2ص «2يرصن ؛١١ا/ ص 5 55.
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 بتفدلاو بلسلا لامعا اهيف نوسرامي مهو « دادغب يف نيريثك ةنسلا كلت يف صوصللا

 . خركلا نم ًامسق اوقرحا دقو « لتقلاو

 ؛14١٠ ىلا ٠١9 ةنس نم يتا «نينس ثالث ارغاش يكريرطبلا يسركلا لظو
 اهتاذ مورلا ر اد نا ىتح . دالبلا يف ةدئاسلا تافالخلاو تارارطسالا بيس كللذو

 ءاهب نبا ةلودلا لالج ا ىدل ءيشلا ضعب رارقتسالا داعو . بهنلل تضّرعت

 نا كريرطبلا يبخانل ىنستو ٠١571. ةنس لوالا نيرشت / يف ةمصاعلا ىلا ةلودلا

 متو . يجراخ طغض نودبو نيناوقلا بسحب يرجي باختنال ىلوالا ةرملل اوعمتجي
 بسح اوعرتقا مث « مايا ةثالث ةدم ةالصب اوماقو « ءامسا ةثالث مضت ةحئال ىلع قافتالا
 سأكلا نم جرخي يذلا وه ناهريطلا فقسا ايليا مساب اذاو « يراجلا ديلقتلا

 )1١74-١١49( لوألا ايليا .ه
 . ' "ًانهاك مسرو « نئادملا ةسردم يف مولعلا ىقلتو « نادج خرك يف رونلا رصبا

 سيناوي قيلثاجلا هماقا « ؟' "”ةخسارلا هتليضفو ريزغلا هملعو ةيلاعلا هتفاقث ىلا رظنلابو

 ةافو دعب ةيكريرطبلل حشرمك همسا مّدق ةفصلا هذهبو . ناهريطلا ةيشربا ىلع ًافقسا
 ةنس ناريزح ١ يف اقيلئاج مسرو « باختتنالا يف زاف هنا انلقو . لايقزح نب بايعوشيا
8 . 

 ييعوفل احرسم كناك ةنيدلل ناق ,دادغب يف ةلودلا لالج روضح نم مغرلابو

 . 2 ”يلينلا لهس وبا رعاشلاو بتاكلا بيبطلا يفوت 2٠١75 ةنس يفو . بغشلاو
 دادغب يف يفوت ٠*٠١« ةنس يفو . . . دادغب يف بهنلاو بلسلا لامعا تلصاوتو
 يف ةنس نيعبراو ىدحا وحن ىضما دقو «نينامثلاو ةعباسلا زهاني رمع نع رداقلا ةفيلخلا

 يف هراد نم جرخي ناكو « ًانّيد ًايرك ًاميلح ناك» : هلوقب يربعلا نبا هفصيو . ةفالخلا

 5 7نيللابعلا روبق روديو ةعاعلا عز

 لخدا نم لوا وه ناكو . قرشملا ةسينك هجو ددجي نا ىناهريطلا ايليا لواح
 ماقُي نا لبق « هيابش دهع ىف هعضو يذلا ىمارآلا وحنلا باتك ىف ىبرعلا بولسالا

 )١5( ص «ءيرام ١١8.

 )١0( ص «يرام ١1١8- 4١١5ك .. ت «يربعلا نبا ؛894-ا/4 ص ءابيلص .. ١ 5م؟-١588.

 زكرم تناكو دادغب يبونج ةينامعنلاو ةلحلا نيب قيرطلا فصتنم ىلع ةعقاولا لينلا ةدلب نم هلصا نوكي دق (1)
 .(5-557ه0 ص «.؟ ةيحيسملا روثا «هييف اهنأشب علاط) ةرطاسنلل ةيفقسا

 )١19( ص «.د .م . ت « يربعلا نبا ١5".



 باتك ىلا فاضاو . 2" '”-اجنلاب ظحت مل ةقيرطلا هذه نا الا . ناهريطلا ىلع ًانارطم

 لوالا سواثميط دهع ذنم مهعماجم يف ءابآلا اهذخَتا يتلا تاررقملا ةيقرشلا عماجملا

 ابيلص هيلا بسنيو . جاوزلا عناومو ثرالا يفو يندملا قح لا يف تالاقم عضوو . ريبكلا
 لئاسملا نوكت دق ؛ نيدلا لوصا يف الصف نيرشعو نيثا نم نوكتت ماكحا ةعومج

 ' ناعيا علاه ضاشتودلا بل ”هسرهف يف يوابوصلا عوشيدبع اهركذ يتلا ةيسنكلا

 ةفاضاو « (يطسوقطنفلا) ةرصنعلا ديع يف دوجسلا ةبتر كلذكو , حبذملا سيدقت

 . شمرلا (ةادانم) اثوزوراك ىلا «انعم مالسلا يَّلصن» قحلم
 يف ناك و « ةديسلا ةعيب يف مورلا راد يف نفدو 2٠١ 5 9 ةنس رايا 5 يف ايليا يفوتو

 ٌرضأ مث «ةفحم يف سلاج وهو ةبحرلا فققسا مسر هنا ىتح دعقأ دق هدهع رخآ

 ا
 ." ”اريخ

 دهعلا اذه يف نوزرابلا نويقرشلا ءابدالا .5

 , رشاعلا نرقلا فصتتنم دعب دادغب يف رونلا رصبا . بّيطلا نبا هللا دبع جرفلا وبا -

 يف ًازيمتمو لوالا ايليا قيلئاجلل ًابتاك حبصاو . مئاقلاو رداقلا نيتفيلخلا رصاعو
 نب رصن هسسا يذلا يدضعلا ناتسراميبلا ىف بطلا ةعانص ئرقيو دادغبب ىراصنلا

 بتكلا ةءارق ىلع ءانيس نبا هرصاعم لثم « جرفلا وبا فكعو . يحيسملا نوراه
 ةمكحلا يف اماو « بطلا يف همالك دمحي انيس نبا سيئرلا خيشلا ناكو . ةينانويلا

 ةصاخو « هميلعت ةقيرطو هتايح رابخأب 2" '”ةعبيصأ ىبا نبا اندّوزيو .همذي ناكف
 دادغب يف بّيطلا نبا يفوتو . اهزجنا يتلا ةديدعلا ةيفسلفلا تامجرتلاو تافلؤملاب
 . مورلا راد ةسينك يف نفدو 2٠١ 477 ةنس

 يف ىرخا ًابتكو (ةينارصنلا هقف» اهامسا نيناوقلا نم ةعومجم بّيطلا نبا عضو

 . ةيبرعلاب اهلك و « (ةينارصنلا سودرف» هامسا ديدجملاو ميدقلا نيدهعلل 7-5 ثرالا

 يف ةريثك ىرخا حورشو « ةيبرعلا ىلا هلقن مث ةيمارآلاب هبتك ةعبرالا ليجانالا حرش هلو
 0 ةيفاض تامدقم عم « ةسدقملا بتكلا فلتخم

 )٠١( ص « فلؤملل ةيمارآلا ةغللا بدأ عجار 5١7-14١7.
 ١5١١( دادغب « ىبح فسوي بالا ةمجرت « نيفلؤْلا سرهف  »2١9/5ص ١55.

 )١( ص «ابيلص :58. ْ

 )١( ص « ءابطالا تاقبط يف ءابنالا نويع هباتك يف 751- 5785.

 . ك . ج ؛١881 -770 ص ءد .م . ت « يربعلا نبا ؛ 1١ - ١5 ص .ةيمارآلا ةغللا بذا هنع علاط )4 ١(

 ا



 نباب فورعملا راتخما نسحلا وبا وه بيطلا نبا ذيمالت نم اورهتشا نيذلا نيب نمو
 ,نييحيسملا خركلا ءاملع ىلع ملعلا ىقلتو « دادغب لها نم ينارصن وهو « نالطب
 ءابطالا رابك نم حبصاو ةيمكحلا بتكلا نقتاو « بيطلا نبا ىلع ةصاخو

 ريد ىف ىفوتو « ةيبرغلا رايدلا ىلا ةليوط ةلحرب ٠١ 59 ةنس دادغب كرتو . نييقطنملاو

 نبا اهركذي «رعشلاو ةفسلفلاو بطلا يف ةديدع فيلات هلو. ١ ٠ دساايكاكلا ىف

 "نا ةعبيصأ يبا

 ةنس نسلا يف رونلا رصبا ١١(« 55 - 91/5) ينيبيصنلا وا ايانيشرب نراح

 ليئانثن هفقسا همسرو . حيسلا ره هيبرقلا نوعمش ابنالا ريد يف ملعلا ىقلت ىقلتو

 بهذ هنا ودبيو «روكذملا ريدلا يف ةنهكلل ًاسيئر هنّيع مث 2495 لوليا ١5 يف ًانهاك

 هسورد متا ثيح « لصوملا نم بيرقلا ليئاخيم رام ريد ىلا ١١٠٠و 3437 ةئس نيب
 ثيب ىلع انارطم سيناوي ديدجلا كريرطبلا همسر مث . جرعالا انحوي بهارلا ىلع

 ميقأف «نيبيصن طيلوفارطم يفوت ٠١١ 1/ ةنس يفو . ١٠٠١ طابش ١0 يف اردهون

 . اضيا «ينيبيصنلا» بقل هءاج ةمث نمو 18. لوالا نوناك 55 يف هل ًافلخ ايليا

 دقو ١" ٠« ةنس لايقزح نب عوشيدبع هفلخ « كوزان نب انحوي كريرطبلا توم ىدلو

 مرا نيلوؤسملل رانيد ٠ 5٠٠ عفد نا دعب بصنملا اذه يف ةمكاحلا ةطلسلا هتنّيع

 نشا نم اناهشرب ايليا تاكو سئابكلا يف همسا العا اوضفرو ةققاسألا نم نوري

 2٠١55 ةنس يفو . ةيكريرطبلا ةماسرلا الو يلكشلا باختنالا رضحي ملو « هل نيئوانملا

 ثيداحا امهنيب ترادو « يبرغملا مساقلا ابا ريزولا نيبيصن يف ىلوالا ةرملل ايليا ىقتلا

 يسركلا لظ « بايعوشيا قيلثاجلا توم دعبو . . . تادقتعملاو نيدلا لوح ةريهش

 "ذا ةنس اكريرطب يناهريطلا لوالا ايليا باختنا مت نا ىلا « نينس ثالث ًارغاش

 نا الا . نيبيضن .نارطمو ديدجلا كريرطبلا نيب ةيادبلا يف ةرتوتم تاقالعلا تناكو

 . "' ”نيميظعلا نيصخشلا نيب ةحلاصملا تّمتو « فالخلا ةلازا ىلا لصوت كريرطبلا
 ربق بناج ىلا نيقرفايم ةعيب يف نفدو 2٠١ 45 ةنس زومت ١ يف ايانيشرب ايليا يفوتو

 0 ا
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 .1601 1566-7 دومع ا“ .ق .خ . م يف « هيليفود
 )١5( ء. د .م . تاء يربعلا نبا ًاضيا علاط ؛755-77/8 ص «.ءابنالا نويع 771 117314,
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 تاالاقمو دعاوقو خيرات باتك اهنم يوابوصلا عوشيدبع رك ذيف « هتاباتك اما

 ةينايرسلاب «رومالا ىتش يف لئاسرو ةيسنك مكاحم يواعد مضت بتك ةعبراو
 نم لوالا فصنلا يف قرشملا ةسينك يف بتاك بصخا ايليا ربَمعُيو . "'””ةيبرعلاو
 ةيوحنو ةيخيراتو ةينوناق « مولعلا عورف فلتخم ىلا هتاباتك دتمتو . رشع يداحلا نرقلا
 عم هل ترج يتلا ثيداحالاو يئارقتسالا هخيرات اهمهاو « ةيبداو ةيسقطو ةيتوهالو

 باتكو (مهلا عفد» كنابكك ,لثم»ىرخا بتك .ىلا ةفاضالاب ( يبرغملا ملسملا ريزولا

 ©" 9ةديدع تاغل ىلا اهنم ضعبلا مجرتو اهمظعم رشن دقو . نامجرتلا وا (رسفملا»

 يداخلا .نرقلا يف زيرهب نب عوشيدبع ديعس وبا شاع. زيرهب نب عوشيدبع -
 يناهريطلا ايليا يسفانم دحا ناك و .(ديعس ريد)ايليا رام ريدل اسيئر. حبصاو . دي

 مسُر ٠7/8 ٠« ةنس ًاكريرطب ميقاو باختنالا يف ايليا زاف امنيحو . ةقلثجلا ىلع

 نبا نا  :”يوابوصلا عوشيدبع لوقيو . ليبراو لصوملا ىلع اطيلوفارطم عوشيدبع
 نم ةعومجم وهف « ثيراوملا ميسقت اما . مدخلا ريسفتو ثيراوملا ميسقت بتر زيرهب
 ميسقت ةيرظن فلؤملا ضرعتسي امهنم لوالا يف «نيئزجب ةيئاضق ماكحاو عئارش
 داي ددافا عريسنا ةصاخلا تالاحلا ىلا قرطتي يناثلا يفو ؛ ثرالا

 . ش . م . ك . ج يف يللونوك هرشنو « يليبرالا سيكر ويك ىلا أطخ

 (١١ا/ه - )1١ ١٠١ مئاقلا ةفيلخلا .ا/

 ةما يف هدهع يلو نكو ؛هيبا توم دع فالحل يَ دلي ييفلا ودي وا قبلا

 نذل 7

 بدالابةينعلاو ىوقتلاو ةدابعلا ةرثكو

 يفلح بيلو بسلا لسا تاكو ٠ .كرتلا لا تاق دل تاكو

 .57؟7 ص .نيفلؤمللا سرهف )١(

 ليئونامع -ميرك ؛١/١ ةيشاح «7717 ص «نيفلؤملا سرهف ؛١47 47١- ص .ةيمارآألا ةغللا بدا علاط )١5(
 ١9. 51 امور «ايانيشرب ايليا توهال « (نارطملا) يلد

 ٠١. ص «نيفلؤملا سرهف ()
 نار هولا نم غ8 دادغب 02 اسم رز لارين قيراط ريتلم + ينررزاكلا نا (؟١1١

 )١( ص .ءافلخلا خيرات « يطويسلا 4١7.

 انوش



 «ءاثالغلا قوس يف ةصاخ « ةنيدملا ءايحا فلتخم يف كراعم ترادو « خركلا قاوسا

 0 و ا يعم وس

 مو دج . © هتاداع برعلا
 تلاوث مث . ةمذلا لها ىلع هرمع طورش» ضرف ديعأ « اهنيع 1701 ةنس ىفو

 2٠١4 ةنس يفو . اهيف ةدئاسلا ىضوفلا ىلا ةفاضالاب ,« تاعاجمماو ةئيوالا دالبلا ىلع

 يف نكسو ءاجو , ©" ””(ةقطرهلا دالب» نم ةبراغملا نايرسلا كريرطب سويسينويد بره
 « نيدرام نم برقلاب اينانح رام ريد يف رقتسا مث « ركبرايد يف الوا « (نيملسملا دالب»

 0 ”نارفعزلا ريد يف يا

 ار كنتم ةمصاعلا نم برهلا ىلا يهيوبلا ةلودلا لالج رطضاء٠ ١01 ةنس يفو

 ةرتفلا هذه ىفو .. بهتلاو .بلسلل .هلزنم ضالعتو + نيرئاغلا كارثالا دونجا نم افون

 . دالبلا يف يقوجلسلا ذوفنلا ءدب خيرات نوخرؤملا دّدحي

 هذه ةيلوؤسم ناكسلا ىقلاو « ةينيطنطسقلا يف ىضوف ترج ٠١ 47 ةنس يفو

 قطانملا نم نيحزانلا نييحيسملا نم ءابرغلا ءالؤه مظعم ناكو . («ءابرغلا» ىلع ةنتفلا

 ا ا يا ةيقرشلا

 . يطنزيبلا مكحملل نياوموا ناوعأك مهيلا نورظني ةيقرشلا قطانملا ىف ثرملسملا دمي مل

 يذلا (راجيلاك وبا» قارعلا يف هفلخو ٠١« 4 5 ةنس ةلودلا لالج ىهيوبلا تامو

 نيب مئاقلا نواعتلا ىلا ريشي ثداح ىرج ةرتفلا هذه يفو . نامركو سراف ناطلس ناك

 رغشك ىلا هتجوم تغلب وزغب هربخي اهيف « يروطسنلا دنقرمس طيلوفارطم نم هتلصو

 نم رشع نماثلا مويلا ءاج نا امف . دالبلا ىف تقحالت ةماه ةيسايس ًاثادحا ناالا

 باوبا ىلع كب لرغط ةدايقب نامكرتلا لئابق تفقو ىتح «١٠هه ةنس لوالا نوناك

 ./ل صصص م . . س . .م )١9(

 تاقياضملل نوضرعتي نويزيفونملا ول اب دالبب دصقي (715)

 .55 ص 5 ةيبرعلا ةمجرتلا يف ,لوهجملا يواهرلا خيرات (5)



 هب ىدانو « يقوجلسلا يزاغلا لابقتسا ىلا مث كاقلا ةفيلخلا ردابو . ةمصاعلا 0

 ياو كاوا رضا لطرا ناناو رايس خا, داعي لزخ كي زنط بايع دعبو ا

 بقل يطعأو ««برغلاو قرشملا كلم)» هنالعا عيلا ةفيلخلا رطضا ىتح « ديدج نم

 نم ًاَقفر رثكا تناك ةديدج ةلود ةيامح يف ةفالخلا تلخد كلذبو . (ناطلسلا»

 210111100 لامشلا ىف ةراغب موقي كب لرغط ناك امنيبو . اهتاقباس

 نع لزانتي اهيف ةقيثو عيقوت ىلع ةفيلخلا لمحي ناو دادغب لتحي نا عاطتساو . مهتوعد

 يف رصنتسملا يمطافلا هسفانم عيابيو ةفالخلا يف نييسابعلا نم هاوس قوقححو هقوقح
 ىلا مئاقلا عجرا ىتح « كب لرغط داع نا امو . ةفالخلا تاراش هيلا لسريو ةرهاملا

 ىلع ىضقو « مليدلا شيج ماظن لحو 5 ٠ ةنس يريساسبلا ىلع ىضقو « هبصنم

 "ع ”هيوب ينب ناطلس

 ( نحناو ثراوكلاو تابوعصلا اهتفنتكا ةبرطضم ةايح ةفيلخلا ىضما نا دعبو

 عضوم لحناف ( مانو دصتقتفا ةفيلخلا نأ (" 7يطويسلا لوقيو . ١ . ا /ه ةنس يفوت

 دهعلا يلو « هديفح بلطف . هتوق:تّلحنا دقو ظقيتساف . ريثك مد هنم ج رخو دصفلا

 124 هور هاني ة0زايسلا قاعات جز دق لع لوقو مق" هواصور هدمجم نب هللادبغ

 658) رشبا ةنامث و ةنس ٠د شع هاعب |
 ١ روس يبجي فحم نيزرستو 1و

 ١١( هال - ١٠١ 49) لاغرطلا نبا انحوي كريرطبلا .6

 ةمات ةفرعم هل تناكو « تاناورهنلا ىلع أبتاك هتثادح يف حبصاو . دادغب نم وه

 نا الا . بّهرتو هتفيظو نع ىلخت هنكلو . © ”قذحلاو ةحيرقلا ةدوجو ةباتكلا ةعانصب
 ةدم كلذك لظو « تاناورهنلاو رصقلا ىلع افقسا همسر يناهريطلا ايليا كريرطبلا

 انحوي ىلا راظنالا تهجوت ءايليا كريرطبلا يفوت امنيحو . ةنس نيرشعو ىدحا
 نم ثلاثلا دحالا يف ًاكر يرطب مسرو ريتخاف . ةيرادالا نوؤشلاب ًاريبخ الجر هنوكل
 لاوط يسركلا رغش نا دعب 4٠١545 ةنس لوالا نوناك ١7 فداصملا داليملا موص

 نبا ؛ يشاوحلا عم ,ه١07-559 ص ١475, توريب ١, , لوطملا برعلا خيزأك + يمح بييايف عجار (55)
 هادا اخ ه ص « ينورزاكلا

 .5477 ص .ءافلخلا خيرات (؟0)
 7١8 - ١١9. ص «ىنرزاكلا نبا ("8)
 .8.. 07 .ك . تا ءيربعلا نبا ؛٠١ ٠١ -49 ص ءابيلص ١١9- 4١75١ ص « يرام علاط (؟9)
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 راد ىلا داع مث « يسركلا رمع ىلاو ينق ريد ىلا ةفولأملا تارايزلاب ماقو . رهشا ةعبس

 ءرهشا ةتس دعب الا دادغب يف نويثفرام ريد ةرايز عطتسي مل هنكلو . دادغب يف مورلا

 . ةئسلاو ةعيشلا نيب يا«. م ”(لاحن ا لها نم دلبلا يف يرجت تناك نتف لجال» كلذو

 نيب نتفلا كلذ ءارج نم تمقافتو « دادزي نييقوجلسلا ذوفن ذا « ةرتفلا كلت يف

 راث 2٠١5 5 ةنس يفف . رارتضال] اضيا ةويحيسلا ضايعتو: «ةحلاسملا تاققلا قلتم

 اضيا مورلار اد ىح ناكو . ةنيدملا بهن ىلع اوفكعو مهروجأ نيبلاطم كارتالا ةقزترملا

 يبا رادو ءاهتسينكو ةيكريرطبلا راد كلذكو « بهنلل تضرعت يتلا ءايحالا نيب نم

 نبا لضفلا يبا هراد ذاتسا عم نواعتلاب « نسحلا ابا نكل . يريساسبلا ريزو ديبع نسحلا

 ةسينكلاو ةيالقلا يف رارضالا حالصا اولوت « مورلا راد بعش نم ءاسؤرلا يقابو شناهب

 210 مهتاقفن ىلع

 ىدل « ديدج نم بهنلل ةنكمالا هذه تضرعت 0*١ ١٠ ةنس لوالا نونأك يفو

 ةرمع يفو « دادغب ىلا يقوجلسلا كب لرغط ءيجم نع تمجن يتلا ىضوفلا
 ةنيدملا ةرداغم ىلا كريرطبلا رطضاف . ةملسملا تائفلا فلتخم نيب بارطضالا

 ؛ ًاضيا عضوملا اذه كرت ىلا رطضا هنكلو . ينقرود يف يرام رام ريد ىلا باهذلاو

 . ةدلبلا ناكسلو عضوملا فقسال تيطعأ دق ريدلا اذه تادراو نال

 . ةمذلا لها ىلع ةزّيمملا تاراشلا ضرفل ىرخا ةلواحم ترج 2٠١55 ةنس ىفو

 دض ةيفسعتلا تاءارجالا هذه ذيفنت عنم كب لرغط ةجوز نوتاخلا لّخدت نا الا

 . دالضف نب يلع نبا يدوهيلا اهرس نيما نم ريثأتب « نييمذلا
 < يفلا مورلا راذ نكسسو ناو راقني ىلإ .ةوعي تا .ناغرلطلا) نيا اسري عاطتساو

 يف يفوتو ضرملا هارتعا ىتح « كلذ ىلع رهشا ةعضبو ةنس ضمت ملو . اهميمرت
 ..عورلا راد يف نفُدو ٠١( 51 ةنس فيصلا عوباس نم ى مداعسلا لختالا

 ةلواحم ترج ًاضيا ةرتفلا هذه يفو . ةليوط ةدم ًارغاش يكريرطبلا يسركلا لظو
 اذه نا الا . نيدلا ءاملع نم ضيرحتب « ةمذلا لها ىلع ةزيمملا تاراشلا ضرفل ىرخا

 اذاو . نيملسملا ءاسؤرلا نم الو ناطلسلا نم الو ةفيلخلا نم ال ًاراح ًابواجت ّقلي مل رمالا

 فخت مل ةفورعم تاياغل كلذ اولعف امناف « يمالسالا نيدلا نييحيسملا نم ددع قنتعا

 ام لاق ذا « هدئاصق ىدحا يف يرعملا ءالعلا وبا اهركذ دقو . ءايكذالا ىلع اهتقيقح

 ١١5. ص «ءيرام(١٠1

 ١١٠١. ص «هنيع عضوملا )5١(



 0000 ا يس هانعم

 ”ايلاعو .اهرواساب راظنالا

 (١٠١ا/153-51١5) روبنز عوشيربس كريرطبلا .8

 ىسركلا ةراطن ىلوت « ٠ ها/ ةنس « لاغرطلا نبا انحوي كريرطبلا ةافو ىدل
 ةافا 1 اب اكيتبكا قتلا نزكا ذا « ءالعلا ايبأب فورعملا نيجوا ةينامعنلا فقسا
 0 ثادحالا تناك نك 1 ثالث يس تح ا

 0 0 لا
 يباني هد ةلنتسولا احباب يتق روق ىلا بهذ ةييلاوهريرف ةيسرجبا لو

 0 مزاوللاب ر رادلا ديوزتو هيرلاف : اودعاس : 07
 2 اما تويكك ا تاالخكلا ىلا ةهجتم نيسفانتملا راظنا تناك «ءانثالا كلت يف

 الا . هسفنل بصنملا اذه ىلع لوصحلا يف ايعس دادغب ىلا يمرجاب نارطم ليئونامع
 يف روبنز عوشيربس نييعتب يضقي ًاعيقوت اولصحتسا ن :يبخيسملا , نم ذوفنلا يوذ ضعب نا

 . ةيك ريرطبلا بصنم

 ثيح يرام رام ةسردم يف ينق رود يف ىبرنو يمرجاب لها نم عوشيربس ناكو
 يف اوعس نيذلا اما . (459:هباسيدنج ًاطيلوف ةارطم مسُر ةدم دعبو . انهاك مس
 لل اياك يوحي وراس نم مهام نييحيسم اوناكف ةيكريرطبلا

 نم مئاقلا ةفيلخلا داع امنيحو . سيكرس رام نب روصنم يلع وباو يناهفصالا ديعس
 رك م وامسح فارشا عم بحتنملا قيلثاجلا هقفار « دادغب ىلا هافنم
 ناك تسراد نب دمحا نب روصنم لضفلا ىبا ريزولا لخدت نكل . نييعتلا اذهب نيضار
 مسدف . ضضم ىلع عقاولاب لوبقلاو خوضرلا ىلا ةفقاسالا رطضاو . ةمساحلا ةملكلا هل

 1١١17-١77. نص :دنيح عضرلا 499

 ص 2١ يرصن ؛5"١٠” «؟ .. ك . .ت ءيربعلا نياك! ١-١١ ص ؛ابيلص ١-١55« ص «يرام (575:9
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 موي يف ماقا ديدجلا كريرطبلا نا ؟*0ابيلص لوقيو و١0 بأ 7 يف ديدجلا كريرطبلا

 اياثلعم فقسا اهالابهيو « ناهريطلا ىلع أفقسا يناكنقلا ناميلس نبا اخيكم هتماسر

 باختنالاو عمجما يف نيبيصن نارطم رويطجم هامور ك5“ ”لصوملا ىلع ًانارطم

 نبا عوشيدبع ىلا ابّرقت كلذو « هيلع اروظحم لبق نم ناك يذلا رمالا « ةقلثجلل

 كريرطبلا نا ودبيو . ةيصخشلاو ذوفنلا يوق ناك يذلا نيبيصن نارطم ضراعلا
 تارييغت ىرجاو « تايشربالا فلتخم نيريثك ةفقاساو ةنراطم مسر عوشيربس

 نم ءيش ىلا ىذا ام « ةيكريرطبلا ةيالقلا يف ءانمالاو ةبتكلا فوفص ىف ةقحالتم

 ْ مايك علا يرسل يداملا راهدزالا

 ةفينح يبا حيرض ىلع ةديدج ةبق دييشت اودارا امنيح هنا * ”(مظتنملا» يف ءاجو

 ىدحا نم اهب اوؤاجو ملظب ةريبكلا هباوباو هبشخ اوعزتنا» 2٠١71 ةنس دادغب يف

 بجع الو . ءارماس يف ةديدع سئانك دوجو ىلا ةراشا هذهو . (ءارماس ىف سئانكلا

 ناكو ؛ ةسمامشلاو ةنهكلا نم ددع لكوتملا دهع يف ءارماس يف ناك ذا ءرمالا يف

 . ةدم كانه نكس دق هتاذ كريرطبلا

 'يرام هيوري ةبقاعيلاو ةرطاسنلا نيب دادغب يف فالخ عقو 4٠١7 ةنس يفو

 يروطسنلا بيبطلا ىطعا دقل « نيبهذملا نيب ةيراجلا ةداعلل ًافالخ : يلي امك راصتخاب

 اذه ىلع كريرطبلا جاجتحا ىدلو . يبوقعيلا يدلبلا رهاط ىب را نبال هتنبا بلاغ وبا

 ينعي اذهو « (نيتعيبو نيبعشل نيسيئر نحنا : يقل عار اد دبا حر اجا عدلا

 يف أيدعتم ناك اذا» : الئاق فاضا مث . ةصاخلا هنوؤش يف فرصتلا يف بح انم الك نا

 لدحر او (هعابط ءوسو هلهج كلذ ىلع هلمح يذلاو « قحب هل سيل ام ذخاو كلذ

 راذتعاب بلاط كريرطبلا نا الا . **”(يكلملا يا) يسلروقلا بهذملا نم يتيركت

 دصقي ال : ماع بارضاب مايقلاب هينمؤم رما «كلذ ىلع لوصحلا ليبس يفو . يمسر

 تاطلسلا عفد ةيغبا نيو ةناكاد رات الو و هئاشم :راميب «بتيبط الو ( هناويد بتاك

 ةيبصلا دلاو مرحب كارلا قشر مث ٠ . ةبقاعيلا قحب مراص ءارجا ذخا ىلا ةمك احلا

 2)ا/

 .ل6٠ ص .«لدجما يف (::)

 ١(. 17” ص .لدجلا) (لصوملا ىلع ًانارطم ناهريطلا فقسا ليئاربج نيزارلا لبق ماساو»: لوقيف يرام اما (5 5)

 ليربج ةافو دعب كلذو « لصوملا ىلع ًانارطم اهالابهي قحال تقو يف مسر عوشيربس نا يرام هلوقي ام ودبيو

 ١١59(. ص)ر
 .51546-551© ص .ه .ه ١559 دابا رديح ,مثالاو كولملا خ خيرات يف مظتنملا ءيزوجلا نبا (57)

 ١١5. ص «.لدجملا ىف يرام (40

 . هنيع عضوملا (48)
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 ةفيلخلا هحنم يذلا موسرملا ةرطاسنلا زرباو « مئاقلا ةفيلخلا ىلا رمالا غلبو . بلاغ ابا
 ةنس سيناويل رداقلا هحّتم يذلا كلذو « ثلاثلا ميهاربا كريرطبلل 831” ةنس ردتقملا

 ضدحملا رضحي ناب رمالا ىضتقاو .نييكلملاو ةبقاعيلا ىلع يروطسنلا كريرطبلا

 كريرطبلا ماما مهراذتعا اومَّدقيو ةيكريرطبلا ةيالقلا ىلا ةبقاعيلا ةعامج عم يتيركتلا

 كريرطبلا لبق ىلاتلا مويلا ىفو « مورلا راد ىف يرام رام ةسينك ىف ةددشم ةسارح تحن

 لاجر هضرتعا « تيبلا ىلا هعوجر قيرط ىف ةيكريرطبلا راد نم هتدوع ىدلو . هراذتعا

 هل طسوت يروطسنلا كريرطبلا نا الا . نجسلا هوعدواو دادغب ةنحش ىناميلسلا نيكتيا

 . هحارس قلطأف نيكتيا ريمالا ىدل

 نم ةجوم ىف كلذ ىرجو « بلسلل اضيا رودلا ضعب تضرعت « ةبسانملا هذهبو

 2(١١ا/7” ةنس ناسين اة ارفع ةفوت نإ ىلإ 'كارج نود نيرهش اهدعب لظ ىرخا

 . لاغرطلا نبا انحوي كريرطبلا راوجب « ةديسلا ةعيب ىف مورلا رادب نفُدو

 هيلا داعا دق عوشيربس كريرطبلا ناكو . (* 50 يلصوملا ضراعلا نبا لضفلا وبا وه
 ًانارطم هتفصب هيلع ًاروظحم ناك نا دعب « ةفقاسالا فاصم نيب باختنالا ق ةح

 ناملار. هتماسرب حامسلا مئاقلا ةفيلخلا نم وسلا: ةقكاشلا ةعررا ةيخاناك 20

 كارتالا ناك يتلا نيقرفايم ةنيدم يف ًاديعب هسفن عوشيدبع ناكو «رخأت حامسلا اذه

 . كاذنأ اهنورصاحي

 ًاريبك ًارامد ثدحا ١١1/4 ةنس دادغب ىف مراع ناضيف ىرج « نوضغلا كلت يفو

 رادو ةيسامشلا ةلحم حاتجي نا داكو « يلاهالا نم نيريثكلا ىلع ىضقو ةنيدملا يف
 دعبيل ةيعدالاو تاولصلا ةماقا ىلعو ناضيفلا اذه ةحفاكم ىلع عيمجلا فكعف . مورلا
 نب نسحلا نبا ءالعلا ىلا زعوأ « يناثلا نيرشت ١١ يفو . ميسجلا رطخلا اذه مهنع هللا

 را. م. , .ك . تاء يربعلا نبا ؛١١٠١ ص «ابيلص ؛1١-55١707 ص «يرام (59)

57 



 نم يتأي نا كريرطبلا عاطتساو . بّحتنملا كريرطبلل «دهعلا» بتكي نا ايالصوم

 ماركاب دعص اهنمو . نئادملا يف ٠١15 يناثلا نوناك يف هتماسر تمتو . نيقرفايم
 رهشا ةثالث دعبو . دادغب مكاح نبا رهوج هللا دعاص ريمالا ةقفرب دادغب ىلا ريبك
 . نيعبسلاو ةسماخلا زهاني رمع نع ١٠١15 ناسين يف مئاقلا ةفيلخلا يفوت

 مزتات ادوهع « مالسالا ءدب ذنم ء اوقلت مهنأب نوعّدي نويحيسملا نيدلا ءاسؤر ناكو

 ثلاثلا ميهاربال يطعأ يذلا كلذ لثم « دوهعلا هذه نم ًاضعب انركذ دقو . مهتيامحب

 لّوختو « نييحيسملا نيب ىسائرلا لسلستلا ىلع ددشت دوهعلا هذه تناكو .917 ةنس

 نادلبلا يف نيدجاوتملا نييكلملاو ةبقاعيلا ىلعو هاياعر ىلع ةطلسلا يروطسنلا كريرطبلا
 مئاقلا ةفيلخلا هحنم يذلا دديحلا ضن عراب درويو . ةفيلخلا مكحل ةعضاخلا

 ٠١1/5. يناثلا نيرشت ١١ يف ضراعلا نبا عوشيدبع كريرطبلل

 يفو دادغب يف تابارطضاو ةريثك ثادحا ضراعلا نبا عوشيدبع دهع ىف ترجو

 يف اهنم ضعب ىلا قرطتنسو . صاخ عونب نويحيسملا اهنم ىناع دالبلا نم ىرخا ندم

 كريرطبلا ابيلص فصي امنيحو . مئاقلا ةفيلخلا دعب دالبلا ةرادا ىلوت يذلا ةفيلخلا دهع

 فقسا اخيكم مسر هناو « ًاماعو « ةقلخلاو قلخلا نسح ًاخيش ناك هنا لوقي عوشيدبع

 كريرطبلا يفوتو . © '”ىفوتملا اهالابهي نع ًاضوع لصوملا ىلع ًانارطم ناهريطلا

 . مورلا راد يف يسركلا ةسينك يف نفُدو ؛* ٠ ةنس يناثلا نوناك ” يف عوشيدبع

 ١ هال ) يدتقملا ةفيلخلا ١١٠ - ١١984(

 وهو هدلاو يفوت . مئاقلا لحارلا ةفيلخلا ديفح هللا رماب يدتقملا مساقلا وبا وه
 ةرق ىعدتو ناوجرا اهمسا ةينمرا هماو . رهشا ةتسب هدلاو ةافو دعب دلوف . لمح

 تناكو «دشرتسملا دلو ةفالخو رهظتسملا هدلو ةفالخو هتفالخ تكردا . نيعلا
 هال ا ل تو هدج توم دنع ةفالخلاب يدتقملل عيوب 57 قطا

 بقل هنا ىتح «دالبلا يف يقيقحلا مكاحلا ناك يقوجلسلا هاشكلم نا الا . رهشا

 و ناو ار يحلل ين را تيك ١731/1737 ص « يرام (ه0٠)

 6 يحيسملا ىندالا قرشلا ةلجم يف يبلدا هبتك ام ًاضيا عل ملاط 255-488 ض١ ىشعألا

 5٠١656 5١8. ص « ١

 ) )5١ص .ءابيلص ٠١١.

 .574 ص ءعذ .م . ت ع يربعلا نبا ؛١١5 ص «ىنورزاكلا نبا ؛677 ص « ىطويسلا (51؟)
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 يذلا قورايكرب هنبال ١١37 ةنس هتوم دعب مكحلا ناكو . (سرفلاو برعلا ديس) هسفن

 ريق 7 ةلوددلا وكر اقل
 يذلا ةلزج نب ىسيع نب ىيحي يدادغبلا بيبطلا توم, ا 000 نبا رك ذيو

 يلوا ايفان تزلنكو ردد عركلا:هعزاصن يولع ابنا ارق نق اينارزيصن دار ناك

 كيبطلال ايل ةقيلباتا وتم متيتقلاب تبول ٠١8١ ةنس يفوتو « ملساو ةلزتعملا خيش

 سلال روكذملا ةلزج نبا ذاتسا وهو « هلا ةبه نب ديعس نب نسحملا ابا يحيسلا

 ةنس ىفوتو « بطلا يف ةديدع ًابتك فّلاو © 77يدضعلا ناتس راميبلا يف بطلا

 مهنم « دهعلا اذه يف اوزرب نورخآ ءابطا كانهو . رهظتسملا ةفيلخلا دهع يف ١

 عضو يذلا « نيقرفايم يف ةلودلا رصان بيبط لضفلا : ريرج ءانبا نايتيركتلا ناوخالا

 دبع نب انحوي وهو هناوخا ضعب ىلا اهبتك «اهتاقاقتشاو ضارمالا ءامسا يف ةلاقم

 . © '”ريرج نب ىيحي رصن وبا هوخاو « ©" ”حيسملا

 «ةملسم تائف نيب دادغب يف ةيلخاد نتف ترج 2٠١17/11717 ةنس يفو

 ثادحا نع يرام لوقيو . ءاثالثلا قوس يف كلذ ءارج نم”ءوس نييحيسمل يسملا باصاو

 579 و عب مايسم ل : نامزلا كلذ

 كريرطبلا توم'دعب 2٠١91 ةنس لالخ اهئادحا ترادف ةملؤملا ةمزألا اما
 تناكو . ةزيمملا تاراشلا نويحيسملا لمحي ناب بلاطف بعشلا داع ذا . عوشيدبع

 « نييحيسملا دض مث « الوا دوهيلا دض 2٠١/85 ةنس ذنم تحال دق ةمزالا هذه رداوب

 رماو « دادغبب يطاوخلاو تاينغملا ىفن» اهيف « يدتقملا دهع يف تّمزتلا نم ةجوم لالخ

 0 ”(سانلا مورحل ةنايص مامحلا جاربا بدخخو «رزئمب الا ماّمحلا دحا ل اخدي الا

 اا يازاطل كورال ةوهدلط كلل تناك لا اهل كتب ربكلا ةثراكلا تلخو

 ١١١/5 ةنس ةيمها تدادزا دق تيركت تناكو . ةينايرسلا ايكاطنا ةيكر يرطبل ةعضاخ

 ام ىلا حايترالا نيعب اورظني مل نيملسملا نا الا . عبا تا قلل

 ."7 صءيد.م ت « يربعلا نيا ه0

 « همالسا دعب « ةلزج نبا نا لوقي وهو ؛7 41 ص ؛ ءابنالا نويع « ةعبيصأ يبا نبا ًاضيا علاط « هنيع عضوملا (5 4)

 . رمقلا ايلا ىلا اهن بنك « يراصنلا ىلع درلا ىف ةلاسر فلأ

 انا 127. ص ؛ ةعبيصأ ىبا نبا (08)

 فر ص «هنيع عضوملا (57)

 ,.779 758 ص ( هنيع عضوملا (510)

 ١. ا ص ءيرام (0)

 .5717 ص « يطويسلا (59)
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 نا ولو « تاقياضملا تأدبف . ةنيدملا هلوخد ىدل ماركالاو ةوافحلا نم نايرفملا هاقلت
 امو . دّدوتلا نم قرطلا ىتشبو مئالولا ةماقإب نيملسملا فارشالا ءاضرتسا لواح نايرفملا

 تذحخا مث « بهنلل ىربكلا ءارضخلا ةسينكلا تضرعت ىتح ٠١/4« ةنس تءاج نا

 ةنس يف امبر) « قحال تقو يفو . هرّمد دق يمليدلا دابوقيك ناك يذلا عماجلا ضوع

 تيركت ريصاخب نأ لزق: 5" ةيملسلا اهناذ ءارضقلا ةسينكلا :تيطعا 115

 ىلا نايرسلا ناكسلا مظعم عم نايرفملا رطضا ثيحب ةدشلا نم تناك تاقياضملا

 ةديدم ةيسفن نايرفملا ةكسوب . ةبيرقلا ىرقلاو: ندكلا ىلا .عوجللاو ةوركت ةرداخم

 . لصوملا

 ملو . ةعيشلاو ةّنسلا نيب دادغب يف تابارطضالا تددجت 2١٠١/5 ةنس ىفو

 0 يو ا ١ و ا دوم

 كلا ىلع ةمثالاب ي ىحني هيفو ع (كولملا ري ةسايس» هامسا هاشكلم هديسل

 ا ا وجمول دوهيوا نييحيسم مهطالم يف ثومدختسي نيذلا كولا

 يدع اوك اح وسع يسوي يبو

 ١٠١ ١٠.

 نإ هاب واع 200007 ةريهشلا ايالصوم

 عطتست مل ةيحيسم تلظ يتلا هترسأ نال « ةيمالسالا ةيريخلا عي رراشملل هتوم دعب هلاوماب

 , «ءاسؤرلا جات» بقل حنُم يذلا« 57 به رصن وبا هتخا نبا ناكف يناثلا م | . اهثرت نا

 اخيكم كريرطبلل يدتقملا ةفيلخلا هحنم يذلا موسرملا 5 ةنسس عضو يذلا وهو

 5١15- ١15. ص 56. س .هم(198)

 رج( نساول 3 يف اع نكديبس 5 ١ ص 9١2ه اصيرح « سلوب سيدقلا ةعبطم « مالسالا ىف ييلصلا « تايزلا ييبح "5.
  )51١ص «ءيرام 5١/ا- ١اه١٠.

 ؟ ” نه



 ينج الب ارو سر اادلقفوو ةقئ ايامنا ةنيلدم ينزل دقو. . أقحال هنع ملكتنس يذلا

 نم ضيرحتتب امبر « هتّمس راهنلا سمش هتيراج نا ليقو . ًايوشم اكيد لكأي ناك امنيب

 .57 ”واشكلم نبا قورايكرب

 )١١915-١١١9( لوالا اخيكم كريرطبلا ١

 دهزلا ىلع ىبرتو ع دادغب ةسردم يف ملعلا ىقلتو . دادغب يف مورلا راد نم وه

 همسر مث . اناجم هسرامب بطلاب ةدم لغتشاو انهاك مسرو « هرافظا ةموعن ذنم فافعلاو

 هنا هنع رك ذيو . ةنس نيرشع ةدم لظ ثيح ناهريطلا ىلع افقسا عوشيدبع كريرطبلا

 ةزحو لصوملا ةينارطم يسرك ىلا يقر مث . ةيبرعلاب ةسدقملا رافسالا هينمؤملٌحرشي ناك

 كريرطبلا توم دعب ءيشلا ضعب ةيلخادلا عاضوالا ترقتسا املو . ؟'*”(ليبرا)
 نبا ديعس جرفلا يب | نم ريثأتب هرايتخا متو . اخيكم ىلا راظنالا ت تهجوت « عوشيدبع

 انهاك يطساولا ناكو . '*”ذيملتلا نبا جرفلا ابا ىعدُي رخخآ صخشو يطساولا ميهاربا
 ديدجلا كريرطبلا عاطتساو . هاشكلم نالسرا ب بلا يقوجلسلا ناطلسلل ًابيبطو ًابهارو

 يرام انل يوريو 5 ةنس ناسين يف ردتقملا ةفيلخلا نم ًاموسرم لصحتسي نا

 . ©" ”سيدقلا كريرطبلا اذه دي ىلع ترج يتلا بيجاعالا نم ةلسلس

 مهتالخدت يف دودحلا دنع اوفقي نا امود اوفرعي ا

 ةريرطملاو يطساولا نبا نيب تافالخ ترهظ ام ناعرسو . ةيبسنكلا نوؤشلا يف
 ةعيطق ىلا تدا .ىتج ًائيشف اعيش تمقافتو. «ةرادالا .صخت رومأب تأدتبا « اخيكم

 هذختا يذلا ءارجالا ىلع قفاوي ال يطساولا نبا ناكو .نيصخشلا 0

 نئللذ م ضرف دق هفلس ناك امك « نيتالص لك نيب («انابا) ةوالت ءاغلا ىف كريرطبل

 نم هعنمو يطساولا نبا كريرطبلا مرحف . ديدجلا ءارجالا اذه يطساول || م

 ةماقا عضوم تناك يتلا ةقيتعلا ىلا اذه بحسناف . ءاثالثلا قوس ةسينك, يف ةمدخلا

 3 كريرطبلل هتضراعمل ًاصاصق ءاج هنا ليق ىمعلاب يطسا ولا نياديييصا ا هترسأ

 فاالخلا ةيوست يف طالبلا لخدت دقف « رهظتسملا ةفيلخلل ًابيبط كاذنآ يطساولا ناك

 . بيبطلا حلاصل

 ا ص « يطويسلا ه1 ص « ينورزاكلا نبا 47 ص عد .م . ت « يربعلا نبا علاط (7179

 51١. ص (2"” يرصن ؛ ١ ؟ ص «ابيلص ؛١ 07 ص «يرام 1١"(

  )559١ص « يرام 55 ١.

 ١758- ١54١. ص «هنيع عضوملا (15)
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 نم برقلاب ةعقاولا زورهيف ناردب راد يف زجتحاو مورلا راد نم كريرطبلا ىعدتساف
  ةلودلا ديمع هاعدتسا اريخاو . هل ذيملت ةبحصب ةباقرلا تحن ةدم كانه لظو . طالبلا
 : يلاتلا راوحلا كريرطبلا نيبو هنيب رادو

 . هيب ببعلا ناو نيس ريما سك اعت نا كل زوجي الو : ديمعلا هل لاق

 يذلا اناف . لمعا ام يف ينسك اعيو يبضغ ريثي نا هل زوجيال » : كريرطبلا هباجا

 . (عيطي يذلا وهو رمأي

 وهو - (اندالب يف كل عضوم الف « هرظن ةهجو لبقت مل نا : الفاكتم دسعلا لاقف

 . مهئادعا نييطنزيبلا ضرا ىلا هداعبا كلذب دصقي

 ىقبي هلحا وا هطبرا امف « مك دالب ترداغ اذا ىتح» : ةارجب كريرطبلا باجاف

 ناك اذاو . ءاميسلا نم لب « هايا ينومتحنم يذلا موسرملا نم يتطلس ّقلتا مل يناف . اذف ذفان

 ثرنك ًابيرقؤ:+ ياسا قرشملا نم دتمي يمكح ناف « خسرف يتئام ىلا دتمي مكمكح
 يمسا ركذي نا نود يّلصي نا درمتملا اذه عسي الف ,ًاديعب ما

 دكأتلا ةفيلخلا دارا املو . يو نيبو هنيب راد ام ةفيلخلا ىلا ديمعلا لقنو

 ّ يف ركذت « يلصت امنيح نذا» : هل لاقو يطساولا نبا ىعدتسا « لوقلا كلذ ةحص نم

 00 (معن» : هباجا - ( ؟ قيلثاجلا مسا كتالص

 نا مكنوؤش يف لخدتن اذامل» : لاق هيبط ةفينخلا فرص كذا ! الك -  (؟ كلذ

 ا راد يف هرقم ىلا كريرطبلا داعف .' "7(؟ هرما ىصعت نا عيطتست ال تنك

 . كريرطبلا مغر هل ن 0 يب يل راو

 يطساولا نباو كريرطبلا .كللذ دع ضدعسا ةلودلا نينه ريزولا نا ؟"“ ”يرام يوريو

 هتهج نم كريرطبلا ىفتكاو . كريرطبلا دي لقيو موقي نا ريخالا ىلع ضرفو هدنع

 عقاولا ةقيتعلا ةسينك ديع يفو . . . يطساولا نبا نع مرحلا عفريل هذه راذتعالا ةمالعب

 . يطساولا نبا هرضحي ملو « ديعلا لافتحا كريرطبلا سأرت « ريبكلا موصلا فصتنم يف
 نبا رطضاف . نييحيسملا نايعا دحا ةزانج يف نيصخشلا يقالتل ىرخا ةصرف تءاجو

 كلذ كعب داعهلا ودنيؤ. روهمجلا نم بحسنا مث « كريرطبلا دي ًاضيا لّبقي نا يطساولا

 . ءاثالغلا قوس ةسينك يف ةيسنكلا هتمدخ ىلا

 هرثا ىلع كريرطبلا رطضا « ةاياعر نم. ضعبو كريرطبلا نيب فالح ًاضيا ثدحو
 فيسب فورعملا ةقدص ىناسغلا ريمالا ةنيدم ةلحلا ىلا ءوجللاو دادغب ةرداغم ىلإ

 .555 -774 ص .نييسابعلا دهع يف نايرسلا نويحيسملا «هييف (10)
 ١. 7 ص «2يرام (549
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 ىدا ام « ةلحلا نم هئاصقا ىلا لصوتو هضراع يشبح نبا ىعدُي ًاصخش ناالا . ةلودلا

 لواحو . لينلا ىلا هججوت دققف كريرطبلا اما . هل ًاباقع يناجلا اذه تيب رامد ىلا

 ناك لمس ويد مهل ًاكريرطب هوميقيل نيبيصن نارطم بايعوشيا ءاعدتسا نوضراعملا

 ىهنا املو . كانه يّلصي ذخا « نئادملا غلب دقو ةلحلا ىلا هقيرط يف لازي ام اخيكم

 يا « (لجرلا تام دقف . مزاللا تلمع دقل» : نيرضاحلل لاقو ماق هتالص

 ليئاخيم رام ريد ىلا لصو « دادغب ىلا هقيرط يف ناك امنيبف . نيبيصن طيلوفارطم

 ىف ةدم ىضما نا دعبف « اخيكم كريرطبلا اما . ةينملا هتتغاب كانهو « لصوملا نم بيرقلا
 1 . هتطلسل نيضراعملا ءايربك تضفخنا دقو « دادغب ىف هرقم ىلا داع «لينلا

 اهزهتنا ىطساولا نبا نا امبرو ١٠ه ةنس وحن ىف ترج ثادحالا هذه لعل

 نا ظحاللنو . نييحيسملا نع ةفحج ا دويقلا عفر رهظتسملا ةفيلخلا نم سمتليل ةصرف

 ةبوجعاب» هتعن هنا ىتح « ىطساولا نبا بقانم ءارطال ةلماك ةحفص صصخي يرام

 ةيسك ذوثرا ىلع هتريغو نييحيسملا حلاصل ةليلجلا هلامعا ىلا رظنلاب «2'*(هنامز

 ا ربا كب

 0 وعي درس 7 ةرتف ر لم اره ناقل هوم قيام 5 رقأف . هترادا ىف 1 ديدعلا
 ىلا ابيلص بسنيو . نييمذلا رايك نعو ةنيشملاةريسلاو لاظملا نع يا « هئاطخا

 اهدقتعي يتلا ةحيحصلا ةنامالا اهيف حضوا ةرصتخم ةقئاف ةلاسر اخيكم كريرطبلا

 « هفورظ ركذ نود راصتخاب قيلثاجلا توم ناركذي نييلدجملا الكو . ©" 9ةقراشملا

 . نميالا ثولصابلا ىف ةديسلا ةعيبب مورلا راد يف ِنْفُدو . ١.6 راذآأ ١7 يف كلذو

 هابص يف ال 0 راع ورا وديوان سبأ يب عي كا هلص لوم
 دير 0 يف الو

 ١. 5غ يدع ترلا ق1

 يف دوجو مهل ناك نيذلا نويكلملا مه ابلاغ نوروكذملاو « قرشملا ةسينك خيرات يف ةنراوملا مس ادري ام اردان 70١(

 . دادغب

 )١( لماكلا ىف ٠١. ص ”٠١.
 ٠6١. 5 نم + اييلص 0/9

 ١. 17 ص « يرام ”٠١7. ص ؛ابيلص (/79)
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 ١ . رهظتسملا ةفيلخلا )5 ٠9 ١-/١١1١(

 دلو ما هماو 2٠١17177 ةنس دلو . هللاب رهظتسملاب بّقَلُيو « يدتقملا نبا سابعلا وبا وه

 ٠ ةياع رشع ةحس وحن رسعلا نم هلو ةدلاو توم دعب ةنالخلا لوت' راهبلك اهيسا
 فيضي « عساولا ملعلاو ريزغلا لضفلاو قالخالا مركب 2" ”2ريثالا نبا هفصي نا دعبو

 ةفيلخلا ناكو . «بورحلا ةريثك ةبرطضم همايا تناك لب « ةفالخلا هل فصت مل : الئاق

 000 ناكو . تللملا ماظن نبا و قورايك رب ناطلسلا ةياعرب قريف

 ا ادجلا رمد + كانط ثدح . :ةيلاعلا ةنسلا يفو ٠ ايم ناك هنا ودبي يذلا

 . ةرواجلا ى ةطانملا 5-5 يذلا شعن ت ةلودلا ج جات ةرما تحت لمعي ناك يذلا قابا نب

 /١١1١( با رهش ىف «نيعبرالاو ةيداحلا زهاني رمع نع رهظتسملا ةفيلخلا ىفوتو

 نبا هيلع ىلصو « ةلبانح ا خيش ليقع نبا هلسغو . ةنس ؟ 4 هتفالخ ةدم تماد دقو
 , 2" 7ىنيتقملا ةدلاو ناوجرا ليلقب هدعب.تتافو . دشرتسملا

 ةنيدم ىلع ححرفلا ىلوتسا /٠١59« ةنس يفو «رهظتسملا ةفيلخلا دهع يفو
 ىلا اوقاسناو « سدقلا ةنيدم ىلع اولوتسا ٠١39« زومت رهش يف «مث ءايكاطنا

 اولوتسا رفلا نا ' '”يطويسلا لوقيو . لتقلاو بهنلاو بلسلا عاونا عشبا فارتقا

 مهنم « افلا نيعبس نم رثكا هب اولتقو ء فصنو رهش راصح دعب سدقملا تيب ىلع»
 ةسينكلا يف دوهيلا اوعمجو « دهاشملا اومدهو «داّهزلاو داّبعلاو ءاملعلا نم ةعامج

 . (نويعلا يكبي ًامالك اودرواف . دادغب ىلا نورفنتسملا دروو « مهيلع اهوقرحاو
 نكلو . ٌنرفلا ةازغلا دض سدقملا داهجلا ىلا نيملسملا اوعد عماوجلا ظاّعو نا ودبيو

 .557 ص « يطويسلا ؛5١1 ص « ينورزاكلا نبا علاط (75)
 ©5١5. صا(ع(٠ لماكلا )759

 47١. ص «هنيع عضوملا (/1)
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 كلذ ءاّرج نم اوضرعت دق ةيقرشلا ةقطنملا ىف نييحيسملا نا ىلا ريشي ام ةمث سيل

 , "”2داهطضالاو فسعتلل

 دهعلا اذه يف نوزرابلا نايرسلا ءابدالا.١

 ريد يف مّلعو .اهرلا يف ملعلا ىقلت )+٠١١7(« نورام ذيملت انحوي -
 كف شما كر ابملا لبجلا يف عقاولا نوراه ريد يف هتايح ىهناو « ةيطلم راوجب ةيسيجرس

 . دسجتلا يف ةلاقمو ةمكحلا رفس يف ًاحرش انحوي بتك . اهرلا ةنيدم ىلع

 كلو ةقباسلا تاحفصلا ىف هركذ درو يذلا ء(١٠ )+٠7" يقيف نب سقرم -

 ةسسكل انيقايلكدرا ميقأو « ةيطلم نم بيرقلا يجاج نب اريد يف سردو دادغب يف

 دحت هيكل . هديل منتلر قرشا [طيلوفا طوقا 431 تنس ىقو : لصوملا

 ةبوتلا لوح رودت هتاباتك مظعمو .باتف داع مث « ةرسع فورظ يف ناميالا

 . نوجشلاو ىسالا رعاشم نم هسفن يف جلتخي امع اهب ًارّبعم « ةمادنلاو

 37 ه/. ةنس ًاكيرطب ٍبخُشناو ةيطلم يف دلُو « )+١١1/7( ناشوش نب انحوي -
 نايرسلا هلمعتسي يذلا تيزلاو ريمخلاو حلملا يف ةلاقمو ةيسنك ن ,ناوقو اي ايجروتيل عضو

 . ةديدع لئاسرو ١١« ه/. ةنس ةيطلمل كارتالا بهن ' يف دئاصق عبراو « نابرقلا زبخ يف

 توملا فقوا امنيح يكاطنالا قحساو مارفا سيدقلا رمايم عمج ىلع ًافكاع ناكو

 . هطاشن

 لي ةنس ةيطلمل ًانارطم مسرور ٠٠ 44+ ةيطلم نارطم سويطانغا -

 انييزات كنك ةيندملا مولعلا يفو ةينايرسلاو ةينانويلا نيتغللا يف ًاعيلض ناكو

 . يرحملتلا سويسينويدو يواهرلا بوقعي خيرات ىلع زكتري ارصتخم
 ريد. يف بهرتو ,« ةيطلم.يف دلو + )١5.8( ينوباصلا نبا (انحوي) ديعس -

 نم موي نيعبرا دعب لتقو . ٠١5 ةنس ًانارطم ميقأو « (ايكرت) موسيك ةيحان يف شينرع
 كارتالا عم ًائطاوتم هنظ يذلا يطنزيبلا ةنيدملا مكاح دي ىلع ةيطلم ىلا هلوخد

 يف ةغيلب ةديصقو ةريثك تاياسحو ةديدع رمايم انحوي عضو . ةنيدملل نيرصاحا
 , 2" 9ريبكلا نافلملا ىجورسلا بوقعي بقانم ءارطا

 دنع ًاضيا قرشلا يف ةفسؤملا لعفلا دودر ضعب تراثا ىتلا ةيبيلصلا بورحلا ليصافت يف لوخدلا ىلا يمرا ال ()

 . هللا نوعب لبقتسملا يف هعضو يونا صاخ باتك عوضوم ةبيلصلا بورحلا هذه نوكتس . نييحيسملا
 -٠4ه١ ص «,روشنملا ٌولؤللاو 54-455 ه9 ص « فلؤملل ةيمارآلا ةغللا بدا باتك ءابدالا ءالؤه نع علاط (7/9:
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 رشع يناثلا نرقلا ىف ةسينكلا

 ١. ىلقملا نبا ايليا كريرطبلا )١١1-1١1١1١١(

 نيتنس ًارغاش يسركلا َلظ 01١١8 ةنس لوالا اخييكم كريرطبلا توم دعب
 تثدح يتلا تارييغتلابو ةيبيلصلا بورحلاب ماعلا يأرلا لاغشنا ىلا دوعت دق بابسال

 مهل كريرطب ةماقا ىلا نويحيسملا لصوت دقف «رمأ نم نكي امهم . دادغب يف ءارزولا يف

 . لضوملا نم: ايليا ناكل. )يللا نبا ايليا ديدجلا كريرطبلا اذه ناكو 11١1 ةمس

 ابيلصو «رهطلاو ةسادقلاب يرام هفصيو . (ليبرا) ةزحو لصوملا ىلع ًانارطم ميقأو

 ةدسلا ىلا هتيقرت ربخ راصتخاب انل ناركذي امهالكو . ةراهملاو ملعلاو لضفلاب
 نا لوقلا ىلع ناقفتيو 0١ ةنس ناسين ١5 يف كلذ ىرج دقو . ةيكريرطبلا

 لاسم " ةامااتو ريدللا ةنهك .ةليقكسا كنيح - ينق ريد ىل ردحنا ديدجلا 0

 بكل حاس يفتن بح !متشا نم مهريغ

 )١١( ص ءابيلصو ؛57١-67١ ص «يرام هلوقي ام علاط ١١5- ٠١4.
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 ميهاربا نبا دعاص نبا هللا ةبه نسحلا وبا ءامكحلاو ةافكلا سيئر كلملا قفوم ةلودلا

 دحوا ناك هنا ةعبيصأ ىبا نبا هنع لوقي يذلا 2'”ذيملتلا نباب فورعملا ىثايغلا بيبطلا

 ةيسرافلاو ةينايرسلا ملعتو«١٠ ةنس دادغب يف ذيملتلا نبا نسحلا وبا دلُؤ

 ىلا رفاسو . ءاللعلا يبا هدلاو ىلع بطلا سرد . ةيبرعلا يف رخبتوا ةينانويلا سردو

 ةفيلخلا ةمدخب قحتلاو دادغب يف رقتساف داع مث . ةفرعملا نم ديزملل ًابلط مجعلا دالب

 ا ا يا يلا را

 را ا لل لا دب طي رورو ل ايقا اجار عبو شيردلا

 كل 8-3 100 ا يش

 . ًاباتك ١م وا 7 1 عي تاقيلعتلاو حورشلاو شماوهلاو ةليصالا

 3 هي م
 . “ ”هرمع نم نيعستل هلا زواج

 ار مهنم « نيرخآ ءابطا ذيملتلا نبا ةرسأ تبجنا دقو

 ايلحتم « ةيبطلا ةعانصلل ًانقتم « ةيمكحلا مولعلا يف ًانيعتم ناك يذلا ذيملتلا نب ىيحي

 2 ضبا ليملتلا نبا ةلونلاد نيمأل ناك امك . 2*”بترلا ىلعا هيف ًاغلاب بدالاب
 ملسا يذلا بحاصلا نبا دجملا مهنم « بادالاو لئاضفلاب قلعت مهتم لك« باسنالا

 دارا يذلا اكلم ىلع نب هللا ةبه تاكربلا وبا «نامزلا دحوا» وهو هرصاعم يدوهيلا
 هللا رمأب ءىضتسملا ةفيلخلا هدعباف « هيلع تبلقنا هسئاسد نا الا . ذيملتلا نباب عاقيالا
 ةفيلخلا ةمدخ ىف ديدج نم هارنو « كلذ دعب ملسا (نامزلا دحوا» نكل . هتمدخ نع
 . 20هنناب دجنتسملا

 ٠١. ص ءابيلص ؛55١ ص ءيرام (؟)
 ينالديصلا بيبطلا ذيملتلا نبا « يتيركتلا يج حار روتكدلا ًاضيا علاط 3-01 ص « ةعبيصأ يبا نبأ (؟59

 دادغب ةعماج:. ةيثارت ةيملع تارضاحم ةلسلس - يناثلا يفاقثلا مسوملا يف تيقلأ ةرضاحم ؛ ةيقالخالا هميقو

 ١. ةىلك

 007 نم < ةعيصما ىلا نبا 4

 ١74. ص 9 يبا نبا (5)

 5غ



 دهاجم مك احلا دوجو نمو ةفيلخلا فطع نم ىسوم سويسينويد نايرفملا دافتساو

 يتلا ' '”سئانكلا نم تيركت يف مدهت ام ءانب ةداعا سمتلي يكل « لصالا ىنمرالا نيدلا

 نايرسلا لمحي مل ءارجالا اذه نا ودبيو .نييحيسملا ةزوح يف لازت ام تناك

 تابارطضالا رثا ىلع اهورداغ دق اوناك يتلا ةنيدملا يلا ةدوعلا ىلع سك ذوثرالا

 نيذلا نييحيسملا نم ليلق ددع ىوس اهيف قبي ملو . ياسو راع

 , ةينايرسلا ةسينكلا نم يقرشلا مسقلا زكرم لكشي ناك يذلا عضوملا يف
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 ايليا كريرطبلا ةافو ىتح ةيقرشلا ةسينكلا يف ءودهلا نم عون ىلع ةلاحلا ترمتساو

 قدح ةسيدكلا مدخ ناعيا 177: ةنجب لوآلا نيريقت رهش ىف ترحب ىلا ىلقملا نبا

 ب تر رس را يئس رص

 .7ةديبسلا

 )/1١1١١-١١78( دشرتسملا ةفيلخلا .؟

 2٠١91١ ةنس دلُو . هللاب دشرتسملا بَقلُيو هللاب رهظتسملا نبا لضفلا روصنم وباوه

 داراو ١١١7. ةنس هدلاو توم موي يف ةفالخلا ىلوتو . ”نالبقا اهمسا دلو ما هماو

 نينغملا طالبلا نم درطف . ةعيرشلاب اهكسمتو اهتبيه ةفالخلا ىلا ديعي نا ديدجلا ةفيلخلا

 نا 2" '”يربعلا نبا يوريو . 2*”اهنزخ دق هدلاو ناك يتلا رمخلا رارج رسكو « تاينغملاو
 . (نلا كذحخأ الجل « كدنع نم ينجرخأ» : هل لوقي وهو هدلاو ملحلا يف ىأر ةفيلخلا

 راح ةقيلخا معاذ موي ضاذو» رخآ يف هنفدو هربق نم هدلاو جرخاو « ةفيلخلا برطضاف

 نع راع لاهامجت اهمزاول عيمج عم ةسينكا هراك ىف دعيوت ة .دمعبا رهاظابا

 (! يملع نود اذه تلعف ىتلا ىهو « ةيحيسم ةأرما ىل نا» : اذه هباجا « كلذ

 عم هتّمزتم فقاوم اهللختت ةرتف يف اوشاع دقف « ةفيلخلا اذه دهع يف نويحيسملا اما

 ةيرحلاو جارفنالا نم ىرخا فقاومو « مهيلع ةزيمملا تاراشلا ضرف ةداعال تالواحم

 نيب دوجوملا سفانتلا بيصحو, :كاابلا ىف نيصيسملا ريلات ىلع ببسع جايمسلا

 )١9( ك. ت «يربعلا نبا ..« 27١ 5١8.

 ٠١. 5 ص «ابيلص ؛١ ه7” ص «يرام (0)

 7١5. ص «ىنورزاكلا نبا (8)

 با نط ام نم دشن + يريعلا نبال8 41 ضان نف قو
 58١. ص «ينايرسلا خيراتلا )٠١(



 ضرف ىلا ١١706 ةنس ةفيلخلا تعد ىتلا ةيلاملا تامزالاو « ةفالخلاو نييقوجلسلا

 ' يدا الاطلال 5زارتبأ/ علا صورتي كالذي هلخل «ديادج نم" 6تاراشلاو
 ىرخاالا ةذفنتملا تائفلاو نييقوجلسلا ىلع هترطيس ضرفي نا ةفيلخلا داراو

 شيج لتاقيل ةرم جرخ امنيحو . ناسارخو لصوملاو ةلحلا ىلا ةديدع تارم جرخف
 ةفيلخلا ىلع ضبقلا ىقلاو اذه هيلع لاتحا « ناذمه نم برقلاب ىقوجلسلا دوعسم
 ةلماعم ةفيلخلا لماعي ناب دوعسم هيخا نبا ىلا زاعيالاب (رجنس» رهاظتو . هباحصاو

 ىلع اولختدف « ةينطابلا نم لاجر ىلا رس أموا ًادوعسم نكلو . هحارس قلطيو ةنسح
 دق اوناك رصعلا كلذ يف نييقوجلسلا نا“' 'داوج ىفطصم لوقيو . هولتقو ةفيلخلا

 ناكو «هوكلهيو هوليزي نا نوديري نمي رامتئالا ىلع مهوأطاوو ةينطابلا اوفلاح
 تخا هيبا ةجوز حضفو ؛ ةيّئسلا هتفالخ مكحب ةينطابلا مواق دق هللاب ليس تسملا

 كتهو (ًامرحم الاضتا هيبا ةافو دعب نابشلا دحاب اهلاصتا ىأر ال رجنس ناطلسلا

 ةبلاطم لالقتسالاب هتبلاطم كلذ ىلا فاضي « ىقوجلسلا كلاملا تيبلا سومان

 نويقوجلسلا أطاوف « مهسفناب برحلل نيرشابملا ءافلخلا ةريس داعا هنال « ةيبرح
 ( سارحلاو دونجلا نم هقدارس ءالخاب مهل ليبسلا ديهمتو « هلتقو هلايتغا ىلع ةينطابلا

 لقنو . . . مهضرع هكته ىلع هل ًاباقع «ًاعيظف اليثمت هب اولثمو ةعينش ةلتق هولتق ىتح
 نيعبراو اسمخ هرمع ناكو « ةنس ةرشع عبس مكح دقو . كانه نفُدو ةغارم ىلا ليتقلا

 )١5١(
 . كينرس

 1١1١-5 ١١( 5) لوالا اموصرب كريرطبلا ."

 رغشو ١١17١«2 ةنس لوآلا نيرشت يف « انرك ذامك « ىلقملا نبا ايليا كريرطبلا تام

 نم رهظي يطساولا مي ميهاربا نبا ديعس جرفلا وبا بيبطلا بهارلاب اذاو . ةدم يسركلا
 0 'يرام هل ليكي نا دعبو . ثادحالا حرسم ىلع ديدج

 اذهب هوبطاخو هراد ىلا (وردطحيو' © منهل اتنميلر هرايتخا لع اوقفتا نينمؤملا ةعامجو
 هشار ىلع هعضاوو هلبقو يطساولا هذخاف . (ثوملشلا» هيلا اوملشو « نأشلا

 كرتف «رمالاب لبق « ةفقاسالا حاحلا ماماو . ةمهملا هذهل لها ريغ هنوك نع رذتعاو

 ع دادغب نم ةيبرغلا ةهجلا ىف ةقيتعلا ةعيب ىلا بهذو ءاثالثلا قوس ةسينك ىف هتمدخ

 )١١( ص «ىنورزاكلا نبا  277١١ةيشاح 817.

 .88ه .. د .م . ت «يربعلا نبا ؛557 ص «هنيع عضوملا )١١(
 .4١ه ١- 44 ص .لدجملا(6١)
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 ضرم همهاد ىتح « كلذ ىلع مايا ةثالث يضمت دكت ملو . ةقطنملا هذه نم هلصا ناكو

 ٠١ يف كلذو « ةيكرطبلا هتماسر لبق يفوتف . دحاو عوبسا لالخ هتايحب ىدوا كاّتف

 . هدلاو ربق دنع ميبلا ءارو هتراح ةسينك يف نفُدو 2١١177 ةنس ناريزح

 ناكو . نيبيصن لامعا نم © *0ةيديزلاب فرعت ةيرق نم هلصا ناكف ءاموضرب اما

 ناك ذا يفوت مث « هلاوما ترخبتف هبانب هّضع رهدلا ناالا . ءاينغالا فارشالا نم هدلاو

 ةافوب عمس ناامف . بهرت لق يمور كولم ةلئاعلل ناكو.. هنس نم ةعساتلا يف اموصرب

 اموصرب ملعتف . هبيذهتبو هنأشب متهاو هدنع اموصرب ذخاو لبقا ىتح « ميدقلا هديس

 تيب يف كانه ماقاو « (ركبرايد) دمأ ىلا ىضم مث «نيبيصن نارطم ىلع ةينايرسلا

 يف ايليا كريرطبلا همسرو . نينس سمخ لاوط سردلا ىلع فكعو نمؤملا راوحن

 ةّدوم بستكاو ريبدت نسحا ةريغصلا ةيشربالا ربدف . ل

 ه١5

 نبا بنل هقلخ توم مف ايلا توج يك يرطبلا يسكلاروغش دلو

 1184 ةنس بأ ١ يفو . ةيردبلاب دواد ني. لضفلا يبا: ةياكلا نير لجنالا راد ىف

 يبنيزلا دارط نب يلع نيدلا فرش سلجم لصوو زيزعلا ناويدلا اموصرب دصق
 يذلا

 ملسو « ةحرطلا هسار ىلع اذه حرطف . ةنس دنم دشرتسملا ةفيلخلل اريزو ناك

 210 ب و ا اا

 ا

 رس ووفر جابو هاوي بدول

 وو ياو تاويتعمو

 ١١151. ةنس علطم يف لجالا هافاو ثيح ءاثالثلا قوس ةعيب ىلا ءوجللاو مورلا راد

 )١4( ؛ ص) ابيلص اهيمسيو ١٠١( ةيديبزلا .

 )١5( ص « يرام هنع علاط ”57 ١ -١55؛ ص ءابيلص 5 ١٠١-٠١5 . دحاو راهن ةريسم ىلع عقت ةدلب نونامثو

 (نآلا ايكرت يف) رمع نبا ةريزج يقرش



 , 2 ””يربعلا نبا لوقي « ةيوق ةيردص ةلزن ىلا © ”هتافو ببس يرام بسني امنيبو
 هتغدل ةيح ىلع سادف « ناتسبلا ىلا اليل جرخ كريرطبلا نا « «ار ابك رب» هيمسي يذلا

 رام يف نفُدو . «ًافوخ تام لب ؛ْغَدلُي مل هنا ضعبلا لوقي» : الئاق فيضي مث . تامف

 كلذو « ةسينكلا هذه يف نفدُي قيلثاج لوا وهو « ءاثالثلا قوس ةسينكب عوشيربس

 نمو « ةفقاساو ةنراطم مسر اموصرب نا “ ””ابيلص لوقيو . ةنهارلا فورظلا ىلا رظنلاب
 سحب رش !ىلا. ةيلخشادلا :ةيقرشملا:دالبلا. ىلا هلسراو .ًافقسا همسر يذلا انحوي مهتامج
 . سخرس ىلإ هلوصو ىدل فقسالا اذه اهعنص ةبوجعا ربخ يوريو « ناسارخو

 كلت يف نييحيسملا ددع دايدزا ىلع ليلد اذه نا © ”يرصن سرطب بالا فيضيو

 . اهيف يفقسا يسرك سيسأت رمالا ىضتقا ىتح دالبلا

 ١١( 11-5 ه) دشارلا ةفيلخلا .4

 /ه ه٠ ةنس دلُو . هللاب دشارلا هبقلو « دشرتسملا نبا روصنم «رفعج وبا وه
 اورضحاف ءادودسم دلو هنا لاقُيو . © '2رانلج اهل لاقُي دلو ما هماو م8١٠1

 . 2 '”عفنف كلذ هب لعفف « بهذ نم ةلآب جرخم هل حّتفُي ناب اوراشاف « ءابطالا

 اليوط ةحارلاب معني ملو « يبنيزل ا نيدلا فرش ريزولا ديب ةبوعلا ناك دشارلا نك 4

 ا ا كل هنو توم دعي: ةقالخلا لون نآ امف

 ناطلسلا فحز ىتح «ءارمالا سئاسد ترثكو عهلوح تارماؤملا تكيحو , هنم

 ءاملعلا ىتفتسا دقف « دوعسم ناطلسلا اما . هاوثم مركا يذلا يكنز نيدلا دامع
 هنا اهنم « ةديدع امهت هب اوقصلاو «دشارلا علخ اورقا نيذلا نايعالاو ةاضقلاو

 هناو ةركلاب بعليو تاولصلا نع لفغيو رمخلا برشيو هيبا يراوج اش
 12 و , كي ٠
 ناذمه ىلا مث ناجيبرذا ىلا لصوملا نم جرخف ,علخلا دشا رلا غلبو . 1 ملاظ

 )١5( ص « يرام ه١٠6١.

 ١( ص « ينايرسلا خيراتلا 0

 ١9( ص « ابيلص ٠١5.

 )١9( ناهذالا ةريخذ  »2١ص 557.

 ) )9١ص « ىنورزاكلا نبا ١71.

 ص « يطوبسلا (؟1) 5
 )١5١( ص («.س .ت «يربعلا نبا ؛ 17” ص «يطويسلا 1599.
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 1 (" "9ةينطابلا نم موق هلتق ليقو « تامو ضرم ثيح ناهبصاو

 . لحارلا اموصرب كريرطبلا دهع يف ملاظملا كلت

 )/١7 1١-51 ١١( يلقملا نبا عوشيدبع كريرطبلا .ه

 ىلع انارطم مسُرو . لصوملا لها نم « يلقملا نبا ايليا كريرطبلا يخا نبا وه
 هلضفو هتريس نسحل هيلع ءابالا رايتخا عقو « اموصرب كريرطبلا توم دعبو . يمرجاب
 : رايخخ !١ اذن ًاديؤم ناك يبنيزلا دارط نب نيدلا فرش ريزولا نا ودبيو. هملعو

 ام مارك الا نم لانو  ةفالخلا راد ىدل ةيدايتعالا ميسارملا بختنملا كريرطبلل ترجو

 نب مركلاوبا فرشلا ماسح قارب بيهم بكوم يف كانه نم جرخف هلبق دحا هلئي مل

 ةرايزب ماقو . 2" ””باججحلاو كارتالا نم ةعامجو ةطرشلا بحاص يمشاهلا دمحم

 نيرشت ١١ يف ةيكريرطبلا هتماسر ترج ثيح نئادملا ىلا لزنو « ةيديلقتلا نكامالا

 نبا وهو « ةليصب نباب فرعُيو نيبيصن نارطم انحوي رام مسارلا ناكو 2١١74 يناثلا

 حيرض ةرايزل ينق رود ىلا يكريرطبلا بكوملا ردحنا كانه نمو « ديدجلا قيلثاجلا ةمع
 . هريدو يرام رام

 ناطلسلا كاذنا اهذختا يتلا ةلداعلا تاءارجالا نم عوشيدبع كريرطبلا دافتسا

 ضشكعف . نيعسملاو نييغ بغاشملا ىلع ءاضقلا دعب مالسلا نم ءيش دالبلا داسو « دوعسم

 فيضي يرام نا آلا . ىرخا ةينارمع لامعاب ماقو « مورلا راد ميمرت ىلع كريرطبلا

 ا ا يح ال لا درا الئاق

 حيرط يقبف « هتكرح لش يذلا جلافلا ضرم همهادو . 2" *”(ءارقفلاو نيكاسملل هيف

 ١١ )١١144 41 ةنس يناثلا نيرشت 55 يف يفوتو « رهشلا فصنو نيرهش شارفلا
 2( يسركلا ةعيب يف مورلا راد يف نفُدو . (ابيلصو يرام بسح

 .57؟5 ص «ىنورزاكلا نبا (١؟99

 .161 ص ءيرام (؟4)

 )١15( ص «هنيع عضوملا /١5.
 دعب اوٌواج نيذلا ةثالثلا ةكراطبلا مسا ركذيو . يرام ىدل ةدراولا قرشملا ةسينك ةكراطب ةحئال ىهتنت انه )١1(

 . مهنع ليصافتب اندّوزي نا نود عوشيدبع



  .5ىفتقملا ةفيلخلا )5" 1١1١ -.١١5(

 1 م يس رس و

 ةفوصوم تناكو . د00 ةيشبح يهو « ةداسلا تس ىعدتو ةهزن اهل لاقي دلو ما هماو

 ثللقو جادا اطقم يلع يو ةدشارلا ملكت ةابطقلا مكح النو لاضفالاو مركلاب

 . ريثكلا ءيشلا ءوسلا نم دوعسم ناطلسلا نم لان « هتفالخ ءدب يفو . ةنس نيعبرا وحن

 دق ناك يتلا كالمالاو لاومالا هيلا درو ةفيلخلا ىلا ّنسحأف داع ناطلسلا نكلو
 . همايا يف ترثك مولعلا نا لاقُيو , لدعلاب ديدجلا ةفيلخلا فصويو .اهزجتحا

 يكس ناسا ملال نبا يلع هبيبطو « رمع نبا نيسحلا ىعدُي هنيما ناكو

 ةقيادتا' لايحب كلا ”خئرحالابدؤعي [03اخ (©*0ينايرسلا ليئاخيم انل يوريو
 نم نوراه همسا ىتم رام ريد نم ينايرس بهار ناك 2111737 ةنس وحن يف : يفتقم ا

 داع مث . هلهجن ببسل ملسا هنكلو . مورلا دالب يف ثدحلا ًافقسا مس اذه . نآتسجس

 حبصاو و ةينيطنطسقلا ىلا بهذف « هتيشربا يف لبقُي مل هنا الا . لوالا هنيد ىلا

 نم مالسالا ىلا داع نوراه نكل . ةيلصالا هتسينك يف هكر يرطب هلبق مث « ًاينوديقلخ
 اذكه . . كانه يفوتو « ةنراوملا هلبق ثيح نانبل ىلا بهذو . ةيحيسملا ىلا مث , ديدج

 1 نامزلا كلذ يف صاخشالا ةايح يف ًاريبك ًارود بعلت طوغضلاو فورظلا تناك

 . ثادحاللا هذه ءازا فينع لعف در يا نيملسملا ىدل ودبي

 ءاليتسا وه نامزلا كلذ يف ةيبرغلا ةقطنملا يف ترج يتلا ةماهلا ثادحالا نمو

 اذه اهببس يتلا لامآلا ةبيخو « © 0914© ةنس ىلوالا ةرملل اهرلا ةنيدم ىلع يكنز
 يلبنحلا ةريبه نب ىيحي رفظملاوب | ميقأ 2١1 45 ةنس يفو . ةماع نييحيسملا نيب ثدحلا

 هتذتاسا نيب نم ناك و . نيدلا نوع وا نيدلا لالج ريزولا اذه بقلُيو . يفتقملل ًاريزو

 نيما ىلا ةنيهم تاملك « ةفيلخلا ةرضحب «أموي هّجو يذلا يقيلاوجلا روصنم وبا مامالا
 . " ”)رمالا نسحتسا ةفيلخلا نا ودبيو . ينارصنلا ذيملتلا نبا ةلودلا

 يدرثالا هللا ةبه نب ديعس مئانغلا وبا مهنم « نويحيسم ءابطا يفتقملا دهع يف ناكو

 لصاوتسو « ليوط دهع ذنم بطلاب ترهتشا ةرسأ نم وهو « يدضعلا ىفشتسم ريدم

 )١0( ص «ىطويسلا ؛7١؟8 ص « ىنورزاكلا نبا 4717 .

 00 59١-795 ص ”.سد.م010)

 )١4( ؛ه ص ؛؟ لوهجملا يواهرلا خيرات ١ - . مهتاسدقمل همارتحاو نييواهرال يكنز ةلماعم نسح ىلا ريشيو :
 نم قي نص د . . هتححص نع لأسو طيلوفارطملا ىلع مّلسو « هلّبقو ليجنالا ذخاو « حرفب نييحيسملا لبق

 .54147 ص «يطويسلا (20)
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 ءالعلا وبا وه ىحيسم رخآ صخش بطلاب كاذنا رهتشا دقو . ١ 5 ةدنس ع ايامع

 . "01178 ةنس يفوت يذلا يطساولا وا يلينلا ىسيع نب يحيسملا نبا ظوفحم
 نايرسلل اموت رام ةسينك رزاعل سويطانغا نايرفملا دلج 2١1١67 ةنس يفو

 . ةيسابعلا ةمصاعلا يف كاذنآ دئاسلا ءودهلا ىلا ريشي اذهو « دادغب يف سكذوثالا
 ناك ميهاربا همسا نهاك ببسب 2 ةنس قيضلل ضرعت نايرفملا اذه نا الا

 اذه نا ينايرسلا ليئاخيم لوقيو . ةّباش ىرخاب جوزتيو ةّئسملا هتجوز قلطُي نا ديري
 . لصوملا يف ةمكاحلا تاطلسلا عم قافتالاب « رفعلت ةيضق راثا يذلا وه نهاكلا
 دعب ةيحيسم ىقبت نا ديرت ةباش كانه تناك : ىتالاك وه ةيضقلا هذه صخلُمو

 سويطانغا ةراشتسا دعب يحيسملا اهجاوز عضوملا ةنهك كراب دقو . اهدلاو مالسا
 هتعدواو نايرفملا ىلع ضبقلا تقلا ىتح كلذب تاطلسلا تملع نا امو .رزاعل

 . هحارس قلطأف «رانيد ٠٠١ اهردق ةيدف عفد ىتح هتلماعم تءاساو نجسلا

 نم اهجورخ دعبو . ىحيسملا اهئامنأ ىف ةدماص تلظ اهنكلو“ اضيا ةاتفلا تدجشو
 , عوضوملا اذه لوح ةديدع دئاصق تمظنو . ميلشروا يف ريد ىلا تلخد « نجسلا
 . ةروطسالا ملاع ةاتفلا تلخد ىتح

 نال « ةليوط روهش ةدم راصحلل ةمصاعلا تضرعت 55-1١١//١١51« ةنس ىفو

 يف رطضا ناطلسلا نا الا . هاشكلم ديفح دمحم ناطلسلا مسا نالعا ضفر ةفيلخلا
 يفو . ناذمه ىلع ىلوتسا يذلا هيخا ةهباجم ىلا باهذلاو راصحلا عفر ىلا ريخالا

 . نيرهش لاوط ةمصاعلا قئارحلاو ءابولا حاتجا ةرتفلا هذه
 ع ةنس نيتسو تس نع ١١7٠ ةنس راذا ”١ ىف دادغب ىف ىفتقملا ةفيلخلا ىفوت

 ًامساو ًابيط ًاركذ فّلخ دقو « ""”ةفاصرلا برت ىلا لقن مث « ةفالخلا راد يف فدو
 . سانلا نيب اليمج

 (١١ا/ه-١١1ذ 49) يدلبلا سماخلا بايعوشيا كريرطبلا 3

 . " 7(كئاحلا نبا) يرام هيمسيو « ' *”(لصوم ىكسا) (دلب» ةنيدم لها نم وه

 4١01١. -*88 ص «ةعبيصأ يبا نبا مهنع علاط (1)
 .518 237 «. ك . تع يربعلا نبا ؛7١8-7١07 ص «'” ينايرسلا ليئاخيم علاط (7؟)

 77٠١. ص «ىنورزاكلا نبا (”*)

 ٠١5. ص ءابيلص (*5)
 .88٠. 2” .. ك . تأ يربعلا نبا ؛١ ه8 ص « يرام (*5)



 بايعوشيا ريتخا « ةدمب قباسلا كريرطبلا ةافو دعبو . ىدبزابو ةريزجلا ىلع ًافقسا ناكو

 ١١. 45 ةنس فيرخ يف عقاولا ةعيبلا سيدقت نم يناثلا دحالا يف مسُرو
 ءابولا حاتجا اهيف ةنس اهتلتو « دالبلل ءاخر ةنس هتيكر يرطب نم ىلوالا ةنسلا تناكو

 . نييقوجلسلا ءارمالا نيب تاعارصلا تمع اهيف يتلا تاونسلا تءاج مث . دادغب ةنيدم

 اج هدر ةوتاوبلا اقرا كيرلا يب ناو بوباو

 يف نيترم قفخا هنكلو « طساوو ةلحلا عاضخا يف حلفاو . اهلك دالبلا ىلع ةيلعفلاو
 هتعاجش ببسب كلذو ا نا عاطتساف . 2" 10 تيركت ىلع ءاليتسالا

 بيهرلا دوعسم ناطلسلا تام دقف : ةيتاؤملا فورظلا ىلا رظنلابو « هيديؤم ةدعاسمو

 نيكتيفش ةويفوجلسلا ثاكتو: رجنس ناطلسلا رحُد ةيلاتلا ةنسلا يفو 2١١57 ةنس

 نيذلا مهريغو ةيعفاشلا نم ىرخالا بهاذملا نو دهطضيو يلبنحلا ينسلا بهذملاب ةماع

 ةّئسلا ىلا ةئيسم ةربتعملا ةينانويلا مولعلا نمو ةينالقعلا نم ًاعباط مالسالا ىلا اولخدا

 لكشت ال ةليئض ةلق اوناك مهنال « تاقياضملل اوضرعتي ملف نويحيسملا اما . ديلقتلاو

 ؛ًاريثك رسحنا دق ناك هتاذ يملعلا مهذوفن نالو « نيدلا ىلع الو ةسايسلا ىلع ًارطخخ

 . مهنيدب حججبتلا ىلع نورساجتي ال ءانماو ءابطأ ضعب ىوس مهنم قبي مل ذا

 رمع نع ١١1 ةنس راي "5 يف يفوت « ةنس نيرشعو اتس كريرطبلا مدخن نا دعبو

 يدي نيب (رانيد برد) ةعيب يف نفُد هنا ابيلص لوقي امنيبو . ماع نيعستلا زهاني

 ازيجانتب لايسركلا نتكسنإ ابيل ]وقيق ءاثالثلا قوس يف نفد هنا ورمع لوقي « ةديسلا

 همايا يفو . ءافلخ ةثالث دهع يف شاعو ًافقسا نيعبراو ةنراطم ةعست مسرو ؛ اح اص

 ثالث دادغب تقرغ همايا يفو مققيتجلا ةعئببأ يف عرفدو ذيملتلا نبا ةلودلا نيما يفوت

 ةافو ةنس يا) ةنسلا هذه ىف نا بجعلا ٠. نفوق : ةلئاق :ابيلص قيتظيوا . تاعفد

 بيل نا ةانضقر [ نطاق 0 ل ىرحالابو) ةفيلخلا تام (كريرطبلا
 دهشتسا همايا يفو . سيئر الب للم ثالثلا تيقبو « دوهيلا تولاج سأر لاينادو
 نم ءاذهنكلا ءالوم كوكي دقو 29 ئاضلفلا قوس ةّعيب يف اونفُدو حنرفلا ءادهشلا
 . نييبيلصلاو نيملسملا نيب كر اعملا دعب دادغب ىلا نيئجال اوؤاج نيذلا حرفالا

 امهادحا « كريرطبلا اذه ةعافشب اتثدح نيتبوجعا ربخ ًاضيا ابيلص انل يوريو

 ربق ىلا بهذي نا هل لوقي نم ملحلا يف : ىأرف « ةريطخ ةطقس دعب هناسل لقع نهاكل

 .١٠٠ا-5١١ ص ( ابيلص (710)

 ”هث



 ترج ىرتخالاو . يفشو لعففا , اذا يف ديرشيو هرجح نم ًاليلق كحيو كريرطبلا
 ةثالث ايؤرلا يف ىأرف . لصوملا نم ةبيرقلا سيلمرك ةيرق يف ضرالا ثرحي ريقف لجرل
 سيلمرك لها رذنيو بهذي نا - حيسملا هيف فرعو - طسوالا هل لاقف . صاخشا
 هيي ريس رو ا نص للا هسيدقتو دحالا مويب مازتلالاب

 مزتلاو «رمالا ققحتو . ةبوتلا ىلا اهيلاها يداني وهو ةيرقلا يف اهب فوطيو «روخب اهيلع
 : ةزيجو ةدم ىف هتجوزو هدالوا ىفوت دقف ءانحالف اما . دحالا موي سيدقتب ىلاهالا

 ريدب فورعملا ايليا رام ريد يف لجرلا بهرتف . دحاو دلو ىوس ةايحلا ديق يف هل قبي ملو
 . ' ””لصوملا نم بيرقلا ديعس

 (١١ا/.-5١1١1+٠) دجنتسملا ةفيلخلا . 8

 نوثالثو عبس ذئموي هرمعو «هدلاو ةافو موي ةفالخلاب هل عيوب . سوواط اهمسا (ةيمور)
 ةيبا تاجوز ىدلحلا هل اهترتد ةديك+ب دئاذ مويلا يف لايتخالل ضرعت هنا ودببو 7

 1 ريس اك «4!)اهيرتدم مراصلا باقعلا لزنو ةراولا هذه لع

 انيس ًاسكم قارعلا يف كرتي مل ثيحب ًاريثك ًائيش سوككملا نم قلطاو « قفرلاو
 لوادتملا هرعُس نمو . عيدب مظن هلو « بقاثلا مهفلاب افوصوم ناكو . نيدسفملا ىلع

 : مويلا ىتح

 راع وه امب ترث انهيتنيل ٌرزاقو وهو بيشلاب ينكتب ةَيع

 ”ةاهقالاابهتيرت ىلايللاق ينم ُبئاوذلا تباش نكت نا

 همن 5" ةنيسع نم ترج يتح ؛: 2 اييع وينو خاسن

 ١١١. -1١٠١ا/ ص «هنيع عضوملا (3)

 .4 47 ص «ىطويسلا ؛؟77 ص « ىنورزاكلا نبا (59)

 .8517 ص ءد .م . تا؛8717 ص .. س . ت ا« يربعلا نبا ؛5501 ص ١١. لماكلا (50)



 زيازينإ اغلب | يياعلا البلا :لوقيفمي ني سما ىلا تباراشا هدهع يف تدرو دقو

 (نيتيجزويج) نيبربيالا:كلم. ىلا رزاغلنسويطانغا نايرفملا لسرا نيدلا لامج لصوملا
 يف نايرفملا حلفا دقو . هدنع مهزجتحا نيذلا نيملسملا ىرسالا يدتفي يكل يحيسملا

 نيب ةحرفلا تمعو ًاعئار ًالابقتسا اولبقُتسا ثيح لصوملا ىلا ىرسالا عم داعو هتمهم

 . مهبارح سوؤر يف نابلصلا نولمحي مهو نييربيالا ناسرفلا ضعب مهقفارو . نيلهالا
 وبا سيئرلا همسا طساو يف نييحيسملا ءارعشلا دحا ركذ درو ١١17 ةنس يفو

 . ياباب نب.ىسيع بلاغلا
 نيدلا حالص وبا وهو - بويا نيدلا مجم نا دهعلا اذه يف (* ””يربعلا نبا يوريو

 ناك يذلا تيركت ريما زورهب نيدلا دهاجم ةمدخ يف اناك هوك ريش هاخاو - ريهشلا

 ىدل أذج ًابوبحم ناك يذلا نييحيسملا دحا هوك ريش لتق موي تاذو . نييحيسملا بحي

 ءامهاوثم يكنز مركا ثيح لصوملا ىلا برهلا ىلا هيخا عم لتاقلا رطضاف . ريمالا

 نبا لوقيو . نيدلا حالص ةرهشو امهترهش تأدب ذئذنمو . يكنز عم نانواعتي اعرشو

 . اينيمرا يف نيود دلب نمو دارك الا نم اناك امهنا يربعل

 ىلا ةرازولاو ةعلقلا ةسائر دودوم نيدلا بطق لصوملا ديس دهع « يكنز لتقم دعبو

 دايس الا رييغت نأ قنبيفا, نيدلا رخف بّقَلو حيسملا دبع ىعدُي يكاطنا لصا نم يحيسم

 ديغانيس.نا لواحي ناكو . هّللادبع يعدف ًايرهاظ مالسالا قانتعا ىلا ريزولا عفد

 . 2, ”تالاجما ىتش يف نييحيسملا

 سفانت ىلا هتوم اهضعب وزعت امنيبف . دجنتسملا ةفيلخلا توم يف تاياورلا فلتختو
 ءارمالا اهكاح ةرماؤم ىلإ اهريغ هوزعت « (ةشفنب» ىعدتو نهادحا ةصاخو « يراوجلا
 هللا دبع نب دمحم جرفلا وبا نيدلا دضع رادلا ذاتسا اميسالو « مهب هشطب نم ًافوخ هيلع
 نا ليقو . كلذ .ذاندادغب ئفنريما ربك. وهز“ يفتقملا هللادبع نب زامياق نب نيدلا بطقو

 رادلا ذاتسا ىلع ضبقلاب هرمأي ةيفص نبا يحيسملا هبيبط عم هريزو ىلا بتك دجنتسملا

 نا ليقو . هلتق ىلع ءارمالا عامتجا بّبسو بيبطلا هناخف . امهبلصو نيدلا بطقو
 ىلع دجنتسملا نبا نسحلا دمحم ابا ريثي نا داراو ةفالخلا روماب دبتسا زامياق نيدلا بطق

 نبا هبيبط زامياق رمأف ضرمو . امهيلع ضبقلاب يدلبلا نبا هريزو دجنتسملا رماف « هيبا
 ( ماّمحلا هل فصوف « هقرحن (ديئوفيت) ىمح هب ناكو . هكلهي ام هل فصي نا ةيفص

 .578) ص ا... س .ت(:؟)

 1م ص «هنيع عضوملا (519

 .7 1714175-11 ص ءال ,.. س .م 494١ ص «هنيع عضوملا (5:5)
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 يف كلذو « ؟**هيف تامف درابلا ءاملا هنع عطقو بابلا هيلع قلغأو « ًاهرك هيف لخدأو
 . ةنس 5/ هرمعو « ةفالخلا راد ىف نفدو ١١77١. ةنس لوالا نوناك 9٠

 0 ا

 ناك هنا 479 ىطويسلاو «* 57 ينورزاكلا نبا هنع لوقيو دلو تيب تلا م

 موي يفو . ملاظملا درو سوكملا عفرب دانف . لذعلل ايغيع ءاطعلا رفاو عاكيبيلا رثك

 . هل هتأوانمل يدلبلا نيدلا فرش ريزولا ىلع ىضق « هتعيابم

 مسا نلعي نأب رصم يف نيدلا حالص ىلا ارما نيدلا رون ردصا 2111/1 ةنس يفو
 ديدجلا ةفيلخلا ىدباو 0 ةفيلخلا ا دضاعلا مس 00 مودا

 مههسل ا درو 6 4و ,(0 انك اًدرو « (ام
 رمع نبا ةريزج يف نيملسملا دض ًالداع اما ةفيلخلا ردصا 1117 ةنس يو

 دق ةبقاعيلا ءالؤه ناكو .؟ '”فقسالا حارس قلطاو ريدلا مهيلا ا
 . كباتالا اما . 0 ره حلا ل تاناح 7

 ل يس رسل ل ل

 هوعدي اهيف « ةفيلخلا اله توم لبق دجنتسملا ىلا ةلاسر بتك دق نيدلا رون ناكو

 ريثكلا اهيف ةلاسرب هيلع در يذلا وه ءيضتسملاو . با ديف
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 , هذقني نا اياباحر همسا نييحيسملا ءابطالا دحا لواح دقو 2١١115 ةنس نيدلا رون

 يدلو ًايصخش وه كردا هنا ””يربعلا نبا لوقيو . لشفلاب تّءاب هدوهج نكلو
 تومبو . دهعلا كلذ يف نيزرابلا ءابطالا نم ًاضيا اناكو ءامهتخوخيش ىف اياباحر
 يذلا فيس متل قلطاو :ءادعصلا نيملسمو نييحيسم - سائلا سفنت « نيدلا رون
 . © ””عيمجلل ةيرحلا لصوملا مكاح يزاغ

 تا ةنس نيثالثو عست وحن هرمعو ٠ ةنس ء يىضتسم ا ةفيلخل ١ | يفوتو

 ةبقاعملا ليلق « ةيعرلا يف ةريسلا نسح الداع ناكو» : هلوقب ةفيلخلا اذه ةايح يربعلا

 1 !(أديعس تامو انيمح اعف وفعلل ابحم ؛« بونذلا ىلع

 )1115-١19٠( ميلح وبا ثلاثلا ايليا كريرطبلا. ٠

 10 ل ا ل "هيل هر مس

 لخدتل ركذ يا هيف دري الو ؛رايتخالا اذه ةيفيك نع ةلصفم تامولعم انيدل سيل

 ًانسحو ًامركو ًامكحو ًاملع هلثامي نم ءابآلا نيب نكي مل هنا ودبي امنا . د ناد

 اهنا ىأر « مورلا راد ىف ةيالقلا ىلا ديدجلا كريرطبلا داع امنيحو . ""9ةح ةحاصفو ةغالبو

 نم اددع مسرو . ةسينكلا ميمرتو اهميمرت يف عرشف . بارخلا نم اهل ىئرُي ةلاح يف
 اهريغو ىنق رود ىف يرام رام ةسينك ددج كلذك و . ةريثك زكارمل ةفقاسالاو ةنراطملا

 قلخلا نسحب ةليمجلا هفاصوا عم ناكو» : الئاق ابيلص فيضيو . ةريدالاو سئانكلا نم

 عمو « نيعمجا ىراصنلا كلم هاج ةماقا لجال « نيلوتملا ماكحلا عمو نيدلا ريغ نم نيذلا

 . 2 (ةيمكحلا مولعلاو ةيبرعلاو ةينايرسلاو ةيوغللاو ةيوحنلا مولعلاب ًاضاترم ناك كلذ

 ١. 17 ص (. س .ت(ه59
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 مجارت . . . لمع» : هلوقب ثلاثلا ايليا تاباتك يوابوصلا عوشيدبع زجويو

 ايليا تاباتك مظعم نا الا . *7”(حابصلاو سلاجملا تاولص لمعو حلصاو « لئاسرو
 يف لاقت تاولص ىلع رصتقي (ةينايرسلا) ةيمار الاب هبتك امو « ةيبرعلاب تءاج ثلاثلا

 ريباعتلا وا ظافلالاو لايخلا نم ريثكلا هيفو « حبصلا ةالص لبق يقرشلا سقطلا

 ةايغالا ميجارت باتك اهتلمج نم ةريثك ًابتك لمع : 2 ةينانويلا

 ةنس لصوملا يف باتكلا اذه رشن دقو . (تاراكذتلا يا) نيراكذلاو ةيناراملا

 تابثا ارش اسر ايس ا تر سل حرس لا ١م
 ةيزث ةيزئانج بطخ ىلا ةفاضالاب « 2 !0ةين نارصنلا نيد ةحصو داقتعالاو ةنامالا

 ةعمجلا يف هيلع يَلصو 2١١5٠ ةنس ناسين ١١ يف ثلاثلا ايليا كريرطبلا يفوتو
 قيلئاجلا ربق رواجم « ءاثالثلا قوس ةعيبب ثولصابلا يف نفّدو « ةمايقلا عوباس نم ةثلاثلا

 لِيبُق هسفن يثري ذخا ميظعلا كريرطبلا اذه نا ابيلص انل يوريو . سماخلا بايعوشيا
 : ناتيبلا ناذه هلاق ام ةلمج نمو . هتوم

 0200082 ع 0 0 _ 1 1 7 0

 ةلطابلا تادايتالا هاب وسب 5 ىدل ام رهظت ا ,ةيبرغلا ةقطنملا

 , 92''2نييحيسملا نيدلا ءاسؤر نم كاذ وا اذهب قصلت ىتلا

 . مجرتملل ١57 ةيشاحلا عم ١75-١77 ص «نيفلؤملا سرهف (ه9)
 .1451-47/8 ص . فلؤملل ةيمارآلا ةغللا يدا ١
 ١١١. ض ةءابيلص (51)
 111 211 صب هنيع عضولا 199

 1 2 .ىض 7" ينايرسلا ليئاخيم خيرات عجار 6



 ٠ هءاججايي بأ هبت !امشعا ب هنأ كك كفي

 يدلل مت ؟ديايإ 3+ كات !يلاعكر كاهن هك

 ااقايغرن ماوعتا لاساب وب ١ هر ع "2 , يي
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 رشع عساتلا لصفلا

 يسابعلا دهعلا ةياهن

 ءافلخلا دهع ىلع ةعيرس ةرظن ءاقلاب قرشملا ةسينك خيرات نم ةبقحلا هذه متتخن

 مسج ىف فعضلا تبدف .ةوقو 00 ثادحالا اوهباجي نا الو ( ءابرغلا ذوفن نم

 رثأ طاطحنالا اذهل ناكو . نيذفنتملا يديا نيب ةبوعلا ةفيلخلا حبصا ىتح « ةفالخلا

 . ةميلالا ١١0 ةنس ثادحأل أّيهو « سوفنلا يف قيمع

 (5١؟1-1/80١86) رصانلا ةفيلخلا ١.

 ةيسدلا ,ةلودلا نيل رضانلاب - ركل نبا دما نيابعلا ريا ىه

 دق ءيضتسملا ةفيلخلا هابا نا ودبيو . 00 تا درمز اهمسا ةيك رت هماو ل١1 هرب

 لاوحالا نكل . مشاه روصنم يبا هيخا ىلا هنع لددع مث ؛ رمالا ئداب يف دهعلا هالو

 . هّللا نيدل رصانلا هبحاص 5 يعرشلا قحلا دييعأو « ءيضتسملا توم دلل فيول

 كادوا ا ل وسلا

 اما . رققلا فاخيال نم ءاطع اهيف يطعي نطاوم نم هل ناو « عجوأ برض اذاو « عيشأ

 )١( ص « يطويسلا ؛5 17 ص «ينورزاكلا نبا 4/8 4.



 امل قارعلا همايا ىف تبرخ « ةريسلا ءّيس رصانل ا ناك . . .» : هنع لوقيف ريثالا نبا

 اماو . 0(. . . هدضو ءيشلا لعفي ناكو « مهكالماو مهلاوما ذخاو موسرلا نم هثدحا
 ثادحاب رصانلا ةفيلخلا رهتشاو ؟'7ةيهادلا ةفيلخلاب هيمسيف يزوف رمع قوراف روتكدلا
 ةّوتفلا» تيعدو همساب تفرع ىتح « ةديدج سساو دعاوق ىلع (ةّوتفلا» ميظنت

 . 0*2(ةيرصانلا

 ىرخاالا قطانملا ىفو ةمصاعلا ىف ةماه ثادحا تراد « ليوطلا هتفالخ دهع ىف

 ”تمرتملا ضعي لمحتو + تاناللا دض تادارجا تالختا ع هدهع دب ىفق ,.دالبلا نم
  ةديدع بابسال كلذو « ةلودلا يف ةيمسرلا بصانملا نع نييحيسملا داعبإ ىلع ةفيلخلا

 يف نييحيسملا دوجو ربتعا ةفيلخلا نا وا  مهفرجعتو نييحيسملا نيفظومل | داسف اهنم
 نيريثكلا داعبإ ىلا كلذ ىّدا دقف «رما نم نكي امهم . نيملسملل ةناها ةعيفرلا بصانملا

 ريزولا لححدت نم مغرلاب ء« ضرالا ناويد نم رقشالا نباو ماظنلا ةرسأ صخالبو « مهنم
 مهبصانم ىلع اوظفاحي يكل مالسالا اوقنتعا مهريغو . هح اصل يراخبلا نبا ضّوفملا
 . مهلاومأو

 نويحيسملا ءابطالا لصاو دقف نيس رد كياوارجألا هذه لك نم مغرلابو

 ةيمامالا رادلا ءابطا نم ؟ كربلا نبا ركذيف . هطالبو ةفيلخلا نم برقلاب مهلمع

 هاخاو (يلينلا وا) يريظحلا ينارصنلا نسحلا وبا لمؤملا نب هللا ةبه نب دعاص ةيرصانلا
 021 دعاص اما 0 فورعملا قيلثاجلا اوخا امهو « نوقايذيكر الا ريخلا ابا
 فئصو « قطنملاو بطلاب ,ةماتلا ةفرعملا هل تناكو «ًاريثك ابرق بّرقتو رصانلا ةفيلخلا

 فنصو « ًالضاف ًاضيا ناكف « نوقايذيكر الا اماو . (ةوفصلا» ١ هامس مجحلا ريغص ًاباتك
 مث « (باضتقالا» هامس « نوناقلا نم تايلكلا باتك ثحابم هيف صخل ًارصتخم ًاباتك

 ثيدح وهو هلمح هابا نا ىوريو .' تبا ١ اوياخيتلا يمقكا اذه بيسو ةرصتنلا
 ؛ كتم كربلا ىضررغ : لاقفإ» أدج ريغص كنبا اذه لاقف . هلغشيل ذيملتلا نبا ىلا نسل

 ام ةرهشلا نم اولاني ملف ءابطالا ءالؤه ءانبا اما . . . د ب

 هتوم ىدلو . رصانلا ةفيلخلا ةمدخ يف يحيسملا جرفلا ابا بيبطلا دجنف . مهؤابا هلان

 :2غ٠4 نضءا لماكلا (؟)

 ١959. «دادغب , يسابعلا هللا نيدل رصانلا ةيهادلا ةفيلخلا هباتك علاط (؟)

  )5١ةّوتفلا ,نيما دمحا ؛94١. «.مالسالا يف ةّوتفلا « يج هويدلا ديعس اهنع | علاط والصعلكة2؟١5؛

 ةنسل يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم يف داوج ىفطصم 58 ١.

 ؛ةئع بسلا . ص « ةعبيصأ يبا نبا اضيا ع علاط ؛١5١4 ص .. ه.م.ت (5)

 ” ه/



 00 ردوا ب تالا صح وير اخو

 تلعف كلذكو « تابهلاب ةفيلخلا هرمغف 0 ا

 ..ةلوم ضخ اير اكرم رصاتلا هل :صصخو _ هدالزاوةفيلكا ةحوو نوتاخ ترمز

 . دادغب ىف ريهشلا يدضعلا ناتسراميبلا ىف

 اوتامو رصانلا ةفيلخلا اورصاع نيذلا بطلاو ملعلا يف ةزرابلا تايصخشلا نيب نمو
 يسلدنالا يدوهيلا نوميم نب ىسوم ميظعلا يضايرلاو ريهشلا بيبطلا ناك « هدهع يف

 مامالا تاره يف ٠ ٠ 4 ةنس يفوتو . ةيدوهبلا هين أو هرهظاف « مالسالا ىلع هركأ يذلا

 يفوت 2١5١1١ ةنس ىفو . يرلاب بيطخلا نباب فورعملا رمع نب دمحم يزارلا رخفلا

 ناك و «راطعلا نباب فرعُيو ريخلا وبا هتينكو دادغب ليزن يلينلا ءاقبلا يبا نبا يحيسملا
 ترسو يات م را ال طرا ا رج

 بيبطلا ينارصنلا اموت نب دعاص مركلا وبا لق 1711© ةنس يفو .' 000

 دهع يف رمع قوراف : روتكدلا ركذيو . 2ةلودلا نيمأب ٍبّملُي ناك يذلا يدادغبلا

 يف ةفيلخلل ًاريفس لمع يذلا يرصملا معنملا دبع وه ًايروطسن ًارعاش رصانلا ةفيلخلا

 50 تايساتن ةذع

 راد ناويا يف نفُدو ١575« ةنس لوالا نيرشت ” يف رصانلا ةفيلخلا يفوتو
 . دجنتسملا هدج بناج ىلا اهيف نفّدف ةفاصرلا برت ىلا هتوبات لقن مث « رخصلا

 تدرو يتلا هليصافتب ثدحلا اذه لوانتن ال اننا ١1/07 ةنس ميلشروا لالتحا -

 رظني خرؤم لك ناك ناو « ةيبيلصلا بورحلا ىلإ قرطتت يتلا خيراتلا بتك مظعم يف
 ديعبلا يرصنعلا وا ينيدلا هروظنم لالخ نم وا ةصاخلا هتيواز نم ثادحالا ىلا ةداع

 © ””ةيملس ةقيرطب مت لالتحالا اذه نا لوقي نم كانهف . ةيخيراتلا ةيعوضوملا نع

 5” لأ ا نم فيصل ىلا ناكل

 .45:-419 ص .ة.م.ت 0
 147١-55١5. ص «هنيع عضوملا (8)

 .795 ص «. ةيهادلا ةفيلخلا علاط (9)

 7 710/ -7307/6 ص 2. س . ات «2يربعلا نبا ٠١9

 ؟ هك



 200 1 مو ' : 1 1
 نيملسملا نأ عقاولا . . .' ”مئارجلاو ءامدلا نم رحب يف ىرج رمالا نا لوقي نم هريغو

 عفو تاؤباباو ربات بالو دوي نزبياعتنإ جز 7 اوداعا دق اوناك 0 ل

 الج اوبرا علا عواض لو كارلا نم ديرما ىلع ءاليتسالاو هذوفت

 . نييحيسملاو

 يي 506 :ًاملاو الجخ نيبجلا اهل ىدني
 - 0 لسا ب تل و ا سا

 هذه باوبا نا 4 ىنايرسلا ليئاخيم اما . سدقملا ربقلا ماما هرمختلل اهلخدي

 . " ”)اهماما نوّلصي نويحيسملا ناكو « ةقلغم ةقلغم ثيثاك ةضيبكلا
 و هب ام نيرهنلا نيب ام يف نويحيسملا رهظُي مو

 ا م شر بقلو نيبطخلاثاا0 نال اب وارق قفار لاو لذلا

 كولو را تت رايبعلا عدادقي زق ةقياخألا ىلا « هتافو ليبق +118. ةنس لسرا نيدلا

 ىشوملا رنزبلا نم ناك يذلا بيلصلا اذه ناف . سدقلا ىف ةرخصلا ةبق قوف عفُر

 هنم ءزج ناك و « فيرشلا ىبونلا باب 2 داذدغب ل طع ا ا

 1 ”هعلع وتصب ناو مهمادقاب هوأطي نا نيراملل ىنستي ثيحب ًارهاظ
 ةصاخ « نييحيسملا ىلع تاداهطضالا نم ةجوم راثا ميلشروا لالعحا ربخخ نا اآلا

 : هتايح ةياهن ىف ريبكلا ىنايرسلا ليئاخيم هبتك ام ىف اهادص َنريو . ةيبرغلا ةقطنملا ىف
 لوقي وهف . ناكم لك ىف ىنايرسلا هّبعُس اهنم ىناعو ةميلالا ثادحالا هذه دهاس دقو

 نايرسلا ةبتكلا - 8١ دلجملا .. ش . م . ك . ج يف وباش هرشن يذلا يمارالا صنلا ؛ لوهجملا يواهرلا خيرات )١١(
 باتكلا اذه فلؤم اهب ماق ىتلا ةيبرعلا ةمجرتلا ىف مقرلا اذه رشني ملو 1١59-25١١ ص «,4/8.5 مقرلا ,"ا/

 . ةرهاق بابسال

 2 ٠5 ص 425 (.س ا. م(5١)

 ٠. ص «مالسالا يف بيلصلا « تايزلا )١6(
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 تاناهالا عيمج نع ريبعتلا نع زجاعل مالكلا نا» : ١١55 ةنس يهتني يذلا هخيرات يف

 قشمد ىف « دّهطضملا ىحيسملا بعشلا نوملسملا اهماس ىتلا راقتحالاو تالذملاو

 .ياةكلمملا ءاحيتا رئابس قو: لصوللاو نيدراعو مكب رايدر ناو اهرلاو نارخد
 نيملسملا نيب فالخلا ةقش عسوت نا اهلك ثادحالا هذه نأش نم ناكو

 ىلا لوغملا لوخد ىدل « ةرارم ةئيلمل سيساحالا هذه رجفنتس ابيرقو . نييحيسملاو

 /١707. ةنس دادغب

 ؛ ريرملا مهسأي ةرمغ يف « نييحيسملا نم ًاضعب ىرن نا « هذه ةلاح او ء بجع الف
 قفوم وعدملا يحيسملا « نيدلا حالص بيبط لثم « مهتنايد نع نولختيو نولذاختي

 . هاجلاو ىنغلا ليبس ىف مالسالا قنتعا يذلا « نارطملا نباب فورعملا يقشمدلا دعسا

 لّوستلا ىلا امهنباو هتلمرا ترطضا ع هتوم دعبو . هئاما ىدحا نيدلا حالص هجوزاف

 5 اورالا ىلع

 ىمح ةبون رثا قم: يف  يبونالا نيدلا جال يقزت 11.51 نس راذآ 3 يفو

 دحاو رادرد ئوس ةلوم عي هتليزعخ ىف حسوب ملؤد ةريغص ةنباو أدلو ١17 فّلخو « ةيوق

 ءارمالا دحا رما « هلجأ ٌوند دنع هنا لاقتيو . ضئافلا هئاخس ببسب كلذو « ًامهرد 75و

 فللملا ناو * الئاق يدانيو ةنيدملا قاوسا يف هب فوطي ناو ةبصق سأر ىلع هنفك عفري ناب

 . (! نفكلا ةعطق هذه ىوس هلاوما لك نم ذخأي الو « ملاعلا اذه نم لقتني نيدلا حالص

 (١؟1-9١1١715 .)امويق نبا يناثلا اهالابهي كريرطبلا .؟

 500 لصوملا لها نم « امويق نبا ايليا وه

 يبا ثلاثلا ايليا تومب « رهشا ةثالث وحن يكريرطبلا يسركلا الخ نا دعبو . نيبيصن
 ايكذ الجر نيييصن طيلوفارطع تاكو , ”تاي  ارل

 دادغب يلاول عفدف « هنوديري ال نييدادغبلاو ةفقاسالا كايرو ”2ةارادملاب ًاريمتلو

 ثلاثلا دحالا يف مسُرو « 2" ”هرايتخا ىلا ة فقاسالا يلاولا ٌبطضاف . رانيد ٠٠١٠٠١ غلبم

 راد يف ةيكريرطبلا ةيالقلا يف ىنكسلا دري مل هنكلو ةنس لسرلا عوباس نم

 نم يبرغلا بناجلا يف « ةبقعلا ةعيبب ةفورعملا ءار ذعلا ةعيب يف نكسو اهرداغ لب « مورلا

 يف ىراصنلا نا ابيلص لوقيو . ًافقسا ملا/و ًانارطم ١ مسرو . (ةقيتعلا يف) ةنيدملا

 )١5( ص «2س .ت «يربعلا نبا )58٠١.

 ١١ ص «ابيلص ١١.

 )١17( ا” , . ك . تا« يربعلا نبا .٠/1" -70715.



 . 2' "”ءينهلا شيعلاو ةحارلاب نومعني اوناك همايا
 نيملسملا «ءاملعلا) ناف . ظفحتلا نم ءيشب ةرابعلا هذه ىلا رظنن نا بجي نكلو

 يف ةعيفرلا ماهملا مهملست ىلاو نييحيسملا حاجب ىلا دسحلا نيعب نورظني ًامود اوناك

 ذوفن نم ّدحلل تاءارجا ذاختا ىلا نيمكاحلاو ءافلخلا نوعفدي ام ابلاغ اوناكو « ةلودلا

 سرد نا دعب « نالضف نبا ناف . رصانلا ةفيلخلا دهع ىف ًاضيا ىرج ام اذهو . نييمذلا

 يف هسورد لمكا مث « دادغب يف ةيماظنلا ةسردملا يف مّلعي ناك يذلا هدلاو ىلع هقفلا
 كاذ كانا ١ ١ 8 ةنس ةيماظنلا ةسردملا يف ميلعتلا يف ههتوم دعب هابا ءفلخ .« لاسارخ

 ذخؤي ام نوكي ناب يضتقي يعفاشلا ب تبهذملا ناو : هيف لوقي ًابلط رصانلا ةفيلخلا ىلا هججو

 ىلعا دح ةمث سيل ذاو . (ملسلا راد» يف مهانكس راجيال الداعم ةنس لك نييمذلا نم

 يف نوبسكي نم مهنمف . ءاينغا نييمذلا نا الا . دحاو رانيد وه ىندالا دحلاف « يعم

 اذه دروي مث (. ةلماك ةنس نع هنوعفدي ام «نيملسملا باسح ىلع « دحاولا مويلا

 دعبا رصيق نزاخلا نبا نا» : لوقيف نييمذلل ةحونمملا تازايتمالا ىلع ةلثما (ملاعلا»

 نبا نّيعو « ةنيزخلل انيما 2 ”'انيطز نب ليربج هناكم عضدد زيرهم نبا ملسملا هيقفلا
 اهذختا يتلا ةمراصلا تاءارجالاب دهشتسا نا دعبو . . طساو يف ©' ”اواس
 قلص وبن يا: نيف نييمذلل شيل 0 نبا رمعو يلع ءافلخلا

 عيمج ًادقتنم هيقفلا يربني مث . «. . . دادغب يف مهل امم لضفا زكرمو عضوو ةلاح رخآ
 يلع, لوخخدلا يف ةيرحلا مهل نيذلا ءابطالا نم « لئاط ًاجايرا نوققحي نيذلا نييم ءىمذلا

 رثك ا اوأرقي نا نود مهتداهش ىلع اولصح نيذوعشم ىوس اوسيل مهنا نيح يف باتا
 راجتلا نم مهريغو « نويعلا ءافش ةرك ذت نم تافصو سمخو رشعلا نينُح لئاسم نم
 يف خذبلا ةايح اوشيعي يكلو نيملسملا باسح ىلع ةريبك أحابرا نوققحي نيذلا

 ربع نيرطضم اولظ (مويلا ءاينغالا)سانلا ءالؤه عيمج نا . برشلاو لكالاو تاذلملا
 0(: ةزيلا تازاتطلا لمعت لاو ةلذملا ىلا لايجالا

 يا هريعي نا نود هيقفلا بلط يف ءاج ام ىلع علطا ةيهادلا ةفيلخلا نا ودبيو

 ) )10ص ءابيلص ١٠6 ١.

 9/١( ل ةنس هتوم لبق مالسالا انيطز نبا قنتعا دقو 51

 )١9( اواس نب رصن مئانغلا وبا وه .

 ءرشع ثلاثلا نرقلا علطم يف يا «ةرتفلا هذه يفو ١51١-0 ١57. ص «.. . . نايرسلا نويحيسملا « هييف )٠١(
 ءوسل ملسملا بيطخلا ضرعت ثيح « لصوملا نم ةبيرقلا ةلطرب ةيرق يف ترج ةثداح لوهجما يواهرل ١ رك لي

 راثا كانهو ءتراطلاسلا ىلا هاوكش عفري لصوملا ىل |] بيطخلا حارف . يحيبسملا ةيرقلا سيئر لبق نم ةلماعم

 اهيف اوثاعو نايرفملا ةيالق ىلعو لصوملا ىف نييتيركتلا ةسينك ىلع مهتمقن اوّبص نيذلا نييئاغوغلا ضعب
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 نيديدع نييحيسم رصانلا دهع نم ىلوالا تاونسلا يف دجن انناف اذكهو . مامتها

 ءالؤه نم دحاو نأش مظعيسو . طاللبلا يفو ةلودلا يف ةماه بصانم نولغشي

 اواس نبا رصن مئانغلا وبا وهو « هدض ٌجحتحي نالضف نبا ناك يذلا كلذ « نييحيسملا

 يتقطنم ةرادا ىلا طساو ةرادا نم لقتنا دقف . . عوشيدبع يحيسملا همساب فورععملا

 . يرصانلا نيدلا ءالع ريمالا توم دعب رومالا مامز ىلوت ثيح « قوقادو ليجدلا

 تعطقو « هيلع مكيف . هفلس توم يف بس يذلا وه هنأب ١17 ٠ ةنس مهنا هنكلو

 يف رانيد ٠٠٠٠١ غلبم لذب ًاثبعو . ىفوتملا ريمالا راد ماما قلع مث « هالجرو هادي الوا

 رايقلا برد يف عقي اواس نبا نكسم ناكو . اديهش ©" ')ابيلص هربتعيو . ةاجنلا ليبس

 ل تي نييلبنحلا ءاهقفلا ةيبردع اضيا دعوت تناك قيحت

 ةنس رخآ صخشل هراد تيطعأو , مدعأ اواس نبا ناف «رما نم نكي امهم ؟ ةمهتلا

 م9300
 دعي مل نكلو . ةلماش ةروصب نييحيسملل ًاداهطضا ينعي ال ثداحلا اذه ناالا

 ىلع اما . ةسايسلاو دقتعملا يّديعص ىلع « ةماعلا ةايحلا يف ريبك نأش نييحيسملل

 ةضورفملا بئارضلا ٠ 0/ هنيس يف يحلي رصانلا ةفيلخلا نا ظحالق ماعلا ديعصلا

 ا حا اناجم ءارقفلا مَعطُي اهيف ئجالم ةماقاب رمأيو « ءارشلا ىلع

 نم بئارضلا ضرفبو ئجالملا قالغاب يضقت ةسكاعم رماوا ردصا ام ناعرس ذا . جازملا

 . ديدج
 نسحلا وبا دمحا نب يلع يحيسملا بيبطلا ركذ درو ًاضيا ةرتفلا هذه يفو

 املاع دادغب لها نم ناكو . تاكربلا يبا يدوهيلا ذيملت وهو  لبه نبأب ف ورعملا

 دنع طالخب ماقاو ناجيبرذا ىلا جرخو لصوملا ىلا زاج مث « بدالاو بطلاب

 , لمت دقو « لصوملا ىلا داعو جرخو . هيلع سانلا أرقو « هّبطي نمرا هاش اهبحاص
 يف ءيجي (راتخما» هامس بطلا يف انسح ًاباتك فنصو «هتافو نيح ىلا اهب ماقاف

 77 لاو ةسماخلا زهاني مع نع ١7١ ةنس يفوتو . تادلجم ةعبرا

 يف يناثلا اهالابهي تامو . نييحيسملل ةحارلاو ءودهلا نم تاونس رشع تضمو

 خيرات علاط) اهدح دنع ىضوفلا هذه تاطلسلا فقوت مل ول «رفاس داهطضا ىلا يدي رمآلا داكو « اداسف

 . (ةيبرعلا ةمجرتلا نم 7١59 ص .؟ لوهجملا يواهرلا

 ١) )5١ص .لدجملا ىف ١١5.
 .47 ةيشاح .557 ص «.... نايرسلا نويحيسملا «هييف (؟؟)

 ١599( ص ء. س .2 4 قر 4 د .م . تع يربعلا نبا 5707-23752.



 . ةنس نيثالثو ىدحا نم رثكا ةسينكلا مدخ نا دعب 2١755 ةنس يناثلا نوناك ةياهن

 . ةبقعلا ةعيبب ةفورعملا ميرم ةسيدقلل ةقيتعلا ةسينك يف نفد

 ا و

 رح ىلع ًارطم همقا مث ءاردهوناب لع ًافقسا همع همس دقو 7

 0 و امم حرج جان سك 0

 لجالو «هسدقو هلضفو هملعل يحيبسملا نبا عوشيربس راتخا ,لقالا وهو «لوالا

 نبا عوشيربس راتخا دقف ءرثك الا وهو ءرخالا قيرفلا اما . ءالضفلا ءامكحلا هتوحخا

 « قباسلا كريرطبلا همع ىدل ةيسنكلا ةرادالا ىلع بردت دق ريخالا اذه ناكو .امويق

 يقانولا ست احم 0 ("*)ةلودلا نيما ىبوقعيلا بيبطلا ةمواسملا

 ناك ياتو موردي امهم د مئاطخا ميسم لراح ل: ةرطاسلا ىلع

 ا ةايدالا ىلا ةيديلقتلا و رايزلاب ءاق مث ١. 51515 و حالا

 نفُدو ©2١77 ةنس ناريزح ١١ ىف هتوم ىتح ةرادالا ىلع فكع ثيح دادغب ىلا داعو

 ينارصنلا اموت نب دعاص مركلا وبا رهف ء ير || نبا هركرد يذلا طيسوا ١| اما

 ياكل ع - رصانلا ةفياخلا مايا يف مدقت مث . يبارشلا ح 5 نمُئلا يبا ةلودلا

 روما يف هلسربو ء هدنع اهعدوي ناكو ع هصاوخو هاوما ظفح ىلع هقثوتساو « ءارزول

 تاجاح هدي ىلع ىضقُت ءرضحملا ليمج ةطاسولا نسح ناكو .ريزولا ىلا ةيفخ
 ببس اما ١57. ةنس كلذو « هدجم جوأ يف وهو ليتغا ةلودلا نيما نا الا . سانلا
 دق همايا رخآ يف رصانلا مامالا ناك» : هلوقب 2" ”يربعلا نبا هركذ دف « لايتغالا اذه

 )١14( ص «ابيلص ١١5.

 )١5( "ل .. ل . ت «يربعلا نبا

 ) )55ار الا د .م.ت ىف
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 رضحتسا « صصقلا يف رظنلا نع زجع املو . هنافوا رثكا يف وهب هك رداو هرصب بعض

 نم ابيرق اطخ .بدكت تناكو., اهبرقو ميسن تسب فرعُت تايدادغبلا ءاسنلا نم ةأرما

 نيدلا جات همسا مداخ كلذ يف اهكراشو ةبوجالا بتكت هيدي نيب اهلعجو « هطخ

 . ئطخت ًارارمو بيصت ةرمف ,ديرت ام ةبوجالا يف بتكت ةأرملا تراصف . قيشر
 . نيب لالخا هيفو اهباوج داعو « ةعلاطم ديؤملاب وعدملا ىّمقلا ريزولا بتك نا قفتاو

 هفرعف . ًارس كلذ نع هلأسو ءاموت نب دعاص ميكحلا ىعدتسا مث «ركناو ريزولا فقوتف
 ةأرملا هدمتعي امو « تاقوالا رثكا يف ئراطلا وهسلاو رصبلا مدع نم هيلع ةفيلخلا ام
 ةأرملا ققحتو تقلا رومالا رثكاب لمعلا نع ريزولا فقوتف . ةبوجالا نم مداخلاو

 نم نيلجر عم .ليشر رسل كلذ ىلع هّلد يذلا وه ميكحلا نا اسدحو كلذ مداخلاو

 دانجالا نم نيدلا رمق يدلوب نافرعي نالجر امهو .هالتقيو ميكحلا الاتغي نا دنجلا

 راد: ىلا ادئاغ ريزولا راد نم جرخ نا ىلا يلايالا ضعب يف ميكحلا ادصرف . ةيطساولا

 رصبف . امزهناو هاحرجو امهينيكسب هيلع ابثوو « ةملظملا ةلغلا باب ىلا هاعبتف . ةفيلخلا

 لمحو . هيدي نيب يذلا طافنلا احرجو هالتقو هيلا اداعف ! امهوذخ : حاصو امهب
 هئابآ ةبرت ىلا لقث رهشا ةعست دعبو . هتليل يف هرادي نقار هلرط ىلا امرتاوبا ميكجلا

 ضبقلاب رماو «افرُعف «نيلتاقلا نع ريزولاو ةفيلخلا ثحبف . لّوحما بابب ةعيبلا يف

 ىلع ابلضو امهنطب قشو « لتقلا عضوم ىل | اجرحخأ « ةليللا كلت ةركب يفو . امهيلع
 ىلع ذوحتسا ةفيلخلا نا بيرغلاو . «اهباب يف حرج يتل لا ةّلغلا بابل يذاحما حبذملا باب

 :نيرع ريهشلا ةثالدلا ةئانيال اني كويلغ يواسي امو: ثاقألا ةزتو ؛ ةلوقنل لا ىقوتملا لاوما

 . ةلودلا جاتو ةلودلا رخفو ةلودلا سمش

 (١؟؟-55١1؟ه) رهاظلا ةفيلخلا.؛

 اهمسا ةيكرت هماو . هللا رمأب رهاظلاب فورعملا رصانلا ةفيلخلا نبا دمحم رصن وباوه
 رهاظلل عياب رصانلا ةفيلخلا نا 2202 علا 525 لوقيو , 2( 9(ةجقب» ليفو (وشخا»

 قّيضو هلقتعاو دهعلا ةيالو نم همسا طقسأف « كلذ نع لدع مث . دهعلا ةيالوب
 ةايح يف تام ريخالا اذه نكل . يلع سطل با مسالا علا ىلا ار يع

 ريغ هيلا ةفالخلا ريصت دلو هل َّقبي مل هنا رصانلا ملعو . ًاراغص ًادالوا فّلخو هدلاو

 نوليمي دادغب لها ةماع تناك و . سبحلا يف وهو سانلا هل عيابو هيلا دهعف « رهاظلا

 ١5. 4 ص « ينورزاكلا نبا (10)
 .8/ -/1 ص .ةيهادلا ةفيلخلا ءرمع قوراف اضيا عجار ؛4؟١5؟ ص «. ده .م . ت )١(

 5 . 34 ل كلا 0 اح و4 ١



 5250 : عيوب امل لاقو . ةفالخلاب هوعيابو ةلودلا بابرا هجرخا « رصانلا يفوت املف . هيلا

 (! ةفالخلا دّلقتاو ةنس نيسمخلا ىلع تفّين دق ؟ رصعلا دعب ًاناكد ناسنالا حتفي نا قيلي

 . لاومالا قّرفو ملاظملا لازاو سوكملا لطباو ةيعرلا ىلا رهاظلا ةفيلخلا نسحا

 ةأطولا فيفختب داوسلا ةالو ىلاو «. فاصنالاو لدعلاب ةلودلا بابرا ىلا مّدقتو
 ناتسراملا ىلا ددرتلا ريثك ناكو . مهب قفرلاو مهيلا ناسحاالاو نيلماعملا فاصناو

 2 نيرمعلا ةّنس هب داعا ام فاصنالاو لدعلا نم رهظأو . مهلاوحا ىلع علطتلاو

 يفاراضف . ًاريثك الام هيلع قفناو «ًايناث ًارسج دادغبل دقع «ريصقلا هدهع يفو

 تين او ع جا نم رهاظلا دهع ناكو . نارسج اهتلجد ىلع دادغب

 . هدهع علطم يف دالبلا احاتجا نيذللا ءابول او ةعاجما نم مغرلاب

 ةعبراو رهشا ةعست ىوس ةفالخلا يف ٍضمي ملو 2١775 ةنس رهاظلا ةفيلخلا يفوتو
 . اموي رشع

 (١؟1-51755١55) يحيسملا نبا عوشيربس كريرطبلا. ه

 فكع . ةيكر يرطبلا ىلع امويق نبال سفانمك هركذ ءاج دقو « دادغب لها نم وه

 ا سر اكو عيتكلا ارق نلعو دقزلا ةارح ىلع هتاادج لبن عوشيربش

 يسركلا رغش نا دعبو . يمرجاب ىلع ًانارطم ميقأو . (©'ةاروبص « نساخحلا ريثك ؛ ادباع

 ةروصب ةباختنا ىلع نونمؤملاو ءابالا قفتا ءامويق نبأ توم دعب ةنس وحن يكريرطبلا

 ىلا لاملا نم غلبم عفدب مت رمالا نا لوقي يربعلا نبا ناك ناو « ةينوناقو ةيعرش

 دحالا يف نئادملا يف ًاكريرطب ميقأف « باختتالا اذهب ةفيلخلا يضرو . تاطلسلا

 تارايزلاب ماق نا دعب « دادغب ىلا داعو . :١,213 كنس نايببل "5 يف عقاولا ديدجلا

 هنا هنع لوقي ذا « ةميكحلا عوشيربس ةرادا ابيلص حدتميو . يرام رام ريد ىل ١| ةداتعملا

 انارطم «ه مسر دقو .نيملعملا ىلعو اهيلع قافنالاو سرادملا ةماقاب امتهم ناك

 نا ابيلص فيضيو . ةسمامشلاو ةنهكلا نم اريبك ؛ةدنع ىل || ةفاضالاب « افقساو

 المع« ةبه ةباثج الو.« ةوشرلا ليبس ىلع ًائيش دحا نم ذخأي مل عوشيربس كريرطبل

 (! اوطعا ًاناجم متذخا ًاناجم و : ليجنالا لوقب

 رظنلاب « ءودهلا نم وج ىف ترج اهنا ودبيو . ةنس ١” وحن هتسائر ةدم تناك

 . فعلا اطلاع ظالبلاج ةبيطلا يحيسملا نبا ةرسأ تاقالع ىلا

 ٠89"( ص «ءابيلص ١1١7- 4١١9الا ل. ك . تاءيربعلا نبا ..5075-4.
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 ةنس وحن يف يا « كريرطبلا اذه دهع علطم يف تيركت يف فسؤم ثداح ىرجو

 يتلا تيركت روزي نا دواد سويطانغا نايرفملا دار ادقف . رهاظلا ةفيلخلا مايا يف ,

 الابقتسا كانه ةيقابلا ةليلقلا ةيحيسملا هتعامج هتلبقتساو . نييزيفونملل اماه ًازكرم تناك

 تويب بهنب اذه رمأف . ةفيلخلا ىدل هب اوشو ةنيدملا لها نم ًاموق نا الا . ًاعئار

 ةمارغ هتفئاط ءاهجو ىلعو نايرفملا ىلع تيركت تاطلس تضرفو . كانه نييحيسملا

 كابالا نم لخادم الا مهحار لت لوا نجسلا مهعدواو مهرد ٠٠٠٠٠١ اهردق

 . " '”لاومالا نم هتصح ًاضيا لان هنا دب ال يذلا ولو

 يفوتو . نيريخالا ةثالثلا نييسابعلا ءافلخلا لظ يف يحيسملا نبا عوشيربس شاع
 , داس برحلا نيتنسب دادغب طوقس لبق يا ١755« ةنس رايا يف

 نفد يف ىعارت نا بجي ىتلا ميس ميسارملا ليصافتي ابيل اندؤري البساتلا هدهيو

35" 

 ١-١785437( ”375) رصنتسملا ةفيلخلا ."

لاو ةافو موب + 0-5 دكر 0 وب
 لادعلا رشنق رهاظل ةفياخلا هد

 لا ولا تي 0

00 ةسيفنلا بتكلا نم المح نيتسو ةئام اهيلا لقنو "ل ”اهنم نسحا ضرالا
 

 ىلع نوعزوتي هيقن و يا ولا

 . حابص لك مهيلا ددرتي 0 ًاصاخ ًامايح ةسردملا لحئاد

 أس 1752 ةنس يفو سيرا رجا ير ياسا

 ىلع نييمذلا رباب كل ةيمرألا ا م ادل «بِيتحما»

 يتأي نا الثم ىضتقاف . مهتمارك نم طحت ةيساق أطورش مهيلع ضرفي يكلو « هاوه

  )9١١ك . تا« يربعلا نبا .. "7 59٠.

 115719. نض ءابيلص (99

 .5 58 ص « ينورزاكلا 0 ةيدض
 . اوشخا» اهمسا ليقو 45٠0« ص « يطويسلا (54)

 .555 ص «. د .م . تا«, يربعلا نبا ١5 ص « يطويسلا (")



 اهعفذي نا ىلا أفقاو لظيو هدي يف هتيزج لمحي وهو راهنلا حضو يف هسفنب يمذ لك
 ىدل ةوظحلا مهل تناك نيذلا كئالوا ىتح ةدعاقلا هذه نم نثتسي ملو . نيلوؤسملل

 اذه ناك له خيراتلا انل ركذي الو . يحيسملا نب ,ا يلع يبا نوقايذيكر الا لثم « ةفيلخلا

 ع رما نم نكي امهم . مالسالا ىلا زايتجالا ىلا نييحيسملا ضعبل ًاعفاد يفسعتلا ءارجالا

 ١. 7757 ةنس نالضف نبا تومب تهتنا ةلاحلا هذه ناف

 ىلع رتتلا ناك امنيب « دادغب يف حجرأت يف ةينيدلاو ةيسايسلا ةلاحلا رمتست اذكهو

 ىهنا يذلا " ريثالا نبا ةداهش بسح « اوعاطتسا دقو . دالبلا وزغب نوددهي باوبالا

 «ءيش لك نم مغرلابو . كوكرك قطانم اومحتقي نا 2١712١ ةنس وحن يف هخيرات

 نكمت 2١71701 ةنس يفف . ةماه بصانم ىلا اولصي نا نيبحيسملا ضعب عاطتسا دقف
  ناويدلا يف هابا فلخي نا « رصيق بجاح نبا نم ريثأتب ؛ انيطز نب هللا ةبه يحيسملا

 ماق 2١17177 ةنس يفو . (ةكسلا بتاك» هللا ةبه ميقأف . هيبا لثم مالسالا قئتعي نا نود

 ناف اذكهو . هل اليكو ةلودلا جات اموت نب دعاص نب يرام نييعتب كبيا نيدلا دهاجم
 . ديكأ نامض يا نود « نيطالسلاو ماكحلا ةمذب أطونم ناك نييحيسملا لبقتسم

 ا ةنس ةرشع عبس ماد مكح دعب هللاب رصنتسملا ةفيلخلا يفوت 2١7437 ةنس يفو

 )1١155175-/١75( مصعتسملا ةفيلخلا ./

 ةفاخل 2 دع ا ف ورعملا سيفا عتسملا نبا هللادبع دمحا وت

 نا 'عالؤف ءهدجو يبا لثم ةئسلاب 221 ناك هناب ©" ةايدلا بن عيشا
0 . 0 

 ا . ءاسنلا هيلع تلوتساو رويطلا بعلب فغش 2و بحاص ناكو»

 .ه.07.-14917 ص 2,١١ لماكلا (07)
 قلطا /١١5 ةنس يفو . تدم ةيوح عتيل لب وشما ءلبعي ير دنع مار صتسملا نا لوقي نم كانهو (7107)

 ةرهاقلا يف لبقتسا ثيح رصم ىلا بهذ مث . قارعلا نم يبرغلا رطشل || يف مهنيب اميف ةدم شاعف هحارس رتتلا

 رك ذ درو كانه هلابقتسا ىف اوكرتشا نيذلا نيب نمو . رهاظلا كلملا ناطلسلا لبق نم ١١١١ با ١ يف

 دي ترج ةكرطف لالبع 5 وا ١75١ ةنس ةفيلخلا لتق امبرو . (ليجنالا نولمحي مهو» نييحيسملا

 اذه نيب سابتلا ةياورلا هذه ىف نوكي دق دق نكلو . . . هلي نم دادغب ةداعتسا ةفيلخلا لواح امنيح ؛ اغوبرق

 يف كلذ درونس امك : دادقب ”ىلِع لوغملا ءاليتسا ناّبا مصعتسملا ةفيلخلا ةبارق نم نيبراهلا دحاو ةفيلخلا

 . ةيلاتلا تاحفصلا

 .14"5 ص «ىطويسلا ىف (989)

 .4 4148-145 ص «يربعلا نبال .. د .م . ت يف (*9)
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 ناك ام ىلع هتن اذا ناكو . ل ل

 وا « مهتاضرم يخوتو مهتعاط يف لوخدلاو ةارادملا اما : راتاتلا رما يف هلعفي نا ىغبني

 ناكف . قس ل ياسا يو ا ل يل ا

 ًاضيا الو « دالبلا يقاب نع مهل تلزن اذا يل اهنورثكتسي الو « ينيفكت دادغب انا: لوقي

  خارصنتسملا لحارلا ةفيلخلل ناكو . «يماقم رادو يتيب يهو « اهب اناو يلع نومجهي

 رمالا هللا ينكلم نا : لوقي ناكو « ةماهشلاو ةعاجشلاب هيلع ديزي يجافخلاب فرعي

 يفوت نيح نكلو . مهلصأتساو راتتلا نم دالبلا عزناو نوحيج وحن شويجلاب ٌنربعأل
 شويجلا مدقم الو يضفارلا يمقلعلا نيدلا ديؤم ريزولا دري مل «رصنتسملا ةفيلخلا

 اوفاخو ءرمالا يجافخلا ديلقت « ةلودلا رابك عم يبارشلا لابقا نيدلا فرش ةيسابعلا

 عم رسلا يف ًائطاوتم يمقلعلا ريزولا ناكو «هدايقناو هنيلل مصعتسملا اورثآو « هنم

 , 22 ”0راععلا
 نم هلوح نم يرجي امب يلابي ال ةفيلخلاو «ًامزأت دادزت ةيسايسلا ةلاحلا تذخاو

 نم ةديدع قطانم ىلع مهئاليتساو لوغملا شويج مدقت رابخا نم هدرت ابو سئاسدلا

 عم تالاصتإ نورجي وكالوه سيساوج عرشو . . . ًاريثك همهي ال رمألا نأكو « هتلكمم
 نانعلا قالطال ةيزكرملا ةرادالا فعض نولغتسي تاعطاقملا ماكحو  يمقلعلا ريزولا

 ْبئارضلا تلقثا نيذلا نويحيسملا مهنمو «ءافعضلا باسح ىلع مهعشجل

 . . مهلهاوك

 (١؟1-١558 51 ها/) يناثلا اخيكم كريرطبلا .6

 امنيب ١« 70555 ةنس رايا 6 يف يفوت يحيسملا نبا عوشيربس كريرطبلا نا انلق

 يف ام عيمج ىلع ةيح اص نبا متخ دقو . راجفنالاب كشوت ةيسايسلا فورظلا تناك

 نيملسملا لام تيب ىلاو ءاج , مايا ةثالثب كريرطبلا نفد. ,ةيك نرطبلا ةيالقلا

 اهرضحاو تانوريبلاو بتكلا نم ةيالقلا يف ام لك ىلع ىلوتساو ماتخالا رسكو

 لام نم هنم تيرئشاو ديحو نبال تانوريبلا بهوو بتكلا ّدر يذلا ةفيلخلا مادق

 . ؟* ”ةيكرطبلا ةيالقلا ىلا تديعأو فقولا

 نم لك ناكو .ديدجلا كريرطبلا باختنا ىرج « ةجرحلا فورظلا كلت ىف

 «روباسيدنج نارطم رطانلا ايليا راتخا نم سانلا نمف . هسفنل ةسائرلا ديري نيبخانلا

 .515 -4515 ص « يطويسلا ؛555 ص «ىنورزاكلا نبا (40)

 10 ص «ابيلص 5١١(



 عوشيدبع عم لقالاو « ليبرا نارطم احند مهنمو « نيبيصن نارطم اخيكم مهنمو

 ب5 ؟0رانهش ةرشتع لاوط ًادئاس فاللهم :لظو.. لضوملا نارطم
 تاطلسلا تداتعا دقف . باختنالا اذه يف ىرج ام ليصافتب يربعلا نبا اندّوزيو

 غلبم ىلا انه تعفترا يتلا ةديازملا قيرط نع ديدجلا كريرطبلل اهاضر م نا ةمكاحا

 ىطعا دقو « اهعفدل ادادهتتسا ىدبا 8 نارطم احند نا ودبيو .رانيد ٠

 داش ووارظلا نا الأول يقابلا غلبملا عمج هه وفد اهنيرت « ةيادقمك رانيا

 احند زال: يؤةومنلا» ويحتمل ليبقو': رتتلا عم ؤطاوتلاب مهّنأ يعرب
 هعفد“ ام َففْعَض أكغ مكنم ٌدرتسيس هناف «هنم راذحو.: ؟ هياخاتلا ىلع يلمح قاومالا

 ىعدتساف . هباحصاو ةفيلخلا ىدل ةيغاص ًاناذآ مهتلا هذه تيقلو | (مويلا مكل

 ليبرا نارطم احند ىلع نيبيصن نارطم خيشلا اخيكمل هليضفت ىدباو « نيحشرملا

 . قحال تقو يف هرود رظتني نا هيلع يذلا باشلا

 متو «نيئيضنل ًانازطم راص مث « نيبيصن لامعا نم زابغوج لها نم اخيكم ناكو

 يلا يني سؤور ةقياخلا وسوم نانو /١١51( ةنس عيبر يف ًاكر يرطب هباختنا

 ىلا داع « ةداتعملا تارايزلا دعبو . '7(ريبكلا)يناراملا موصل || مب نهانا دحألا

 . دادغب ىف ةيك ريرطبلا ةيالقلا

 )/١705( ةيسابعلا ةلودلا طوقس .9

 ةيسابعلا ةفالخلا لالحنا بابسا (أ
 ىلع ةرطيسلا ىفو ةرادالا ىف ًافعض ةيسابعلا ةفالخلا نم ةريخالا دوهعلا تدهش

 تاراماو 1 لود ةأنكن ىلا ىداامن 2« فارطالا ةيمارتملا ةكلمملا ءاجرا فلتخم

 نرقلا علطم ذنم عاضا دق ةفيلخلاف . اهقطانم فارطا ىلعو ةفالخلا بلق يف ةلقتسم
 . اهسفن دادغب ىلع ىتح ةيلعفلا هتطلس رشاعلا

 فسوؤئملا رايهنالاو ماتلا لالحنالا ىلا ىدا يذلا فعضلا اذهل ةيقيقحلا بابسالا اما

 الا نكت مل ةيمالسالا تاحوتفلا نم ريثكلا نا ىهف «دالبلا ىلع ةيسابعلا ةطلسلل

 ةدزلا ةرازن ندلتتسالا سلاسا م اهقفاو امو مكحلا ةقيرط نكت ملو «ةيمسا

 تاقبط نيب زجاوحلاو قراوفلا نا امك . اهتابثو لاحلا رارقتسال ةنماض جارخلا ةيابجو

 لهاو نيلمسملاو « يلاوملاو نيملسملا برعلاو « برعلا ريغو برعلا نم - بعشلا

  )5١9ص «ابيلص ١١9- ١ . لك ألا .. ك . ت «يربعلا نبا اضيا علاط 214 155

  )559ص «ابيلص ١٠١.
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 ىف ةايانو راق ةييضفلا تلطو , د ريسلا كلاب لارلعتا اي كل تي, . خلا « ةمذلا

 جازتمالا ةيلمع متت ملو . بونجلاو لامشلا لها نيب نئاغضلا ريثت مهتاوذ برعلا سوفن

 رهظو . نييماسلا برعلا نيبو نييماحلا ربربلاو نييناروطلا كرتلاو نييناريالا سرفلا نيب

 يف أرثا ةيسايسلا بازحالا نع لقي ال ام ةرفانتملا تاعزتلا نم هسفن نيدلا قاطن نمض

 ةعامجو ؟* *”ةطمارقلا ةكرحو ةعيشلا تأشن تاعزنلا هذه نمو .رصاوالا قيزمت

 ام ةوقلا نم ريخالا دهعلا كلذ يف مالسالل دعي ملو . . . مهريغو 2 ””نيشاشحلا

 . هئانبا نيب ةملكلا عمج ىلع هدعاسي

 قرعلا طلتخا دقف . لالحنالا اذهل ةيونعمو ةيعامتجا ىرخا بابسا ةمث تناكو

 . ةدايسلا تافيص يبرعلا قرعلا دقفا امم , بولغملا قرعب لايجالا رم ىلع حتافلا يبرعلا

 رمالا لطي ملو « ةيونعملا مهاوقو مهتفنأ تفعض « برعلا نيب ةيموقلا حورلا طاطحنابو

 ميرحلا ماظن نم هقفار امو يرستلل ناكو . ةبولغملا بوعشلا مهنم اهتملست ىتح مهتلودب
 ةمارك نم طحلاو ةمالا تايونعم ضيوقت يف رثا ناملغلاو يراوجلا ءانتقاو نايصخلاو

 ةفلتخم تاهما نم نيدلوملا تانبلاو ءانبالا رئاكت ىلا رمالا اذه ىداو . اعم لجرلاو ةأرملا

 بورت كلذ ىلا فضا :ةسفانماو و نتفلاو دساحتلل لاججا عسّناو « ةفالخلا طالب يف

 لماوعلا ترثا دقو .وهللاو ءانغلاو بارشلا ىلا مهتافتلاو « اهوفلأ يتلا خذبلاو فرتلا

 داسك يف ةمكاخلا ةقبطلا ةحلصمل راصمالا نوؤش يف مكحتلاو جارخلاك ةيداصتقالا

 هذه ناف . . . . ةئيوالاو تاعاجماو تاناضيفلا لماوع ىلا ةفاضالاب « ةعانصلاو ةعارزلا

 . 2“ ”ةيركفلا تاجاتنالاو ةيلقعلا ةايح لا ىرجم عاطقنا ىلا تَّدَأ اهلك لماوعلا

 « ناتسزوخ نم هلصا يذلا ةينطابلا نم طمرق نادمح ىلإ بَسنُت « ةيعامتجا ةيسايس ةينيد ةكرح « ةطمارقلا (4 5)

 هعايشاو هعابتا رثكو ءاقباس انركذ امك , (ةرجهلا راد» هاعد اماقم ىنبو 817١ ةنس ةفوكلا داوس يف ماقأو

 مث , دوسالا رجحلا اهنم اولقنو 37٠« ةنس ةكم ىلع اولوتساو « ةيمالسالا دالبلا نم ريثك ىلع اورطيس نيذلا

 مهمزهف ءرصم ىف مهيلا اوفحزو ةنس نييمطافلا يديا نم قشمد اوعزتنا . ةنس 71 دعب اهيلا هودر

 ا ا ل يرعلا ىف ييا وللا ل ارعلا ىديلا ا الب شل حلا حو ا ةنس ىمطافلا زعملا

 . ةيكارتشا ةعزن تاذ تناك ةضماغلا ةكرحلا هذه نا

 . هئافلخو حاّبصلا نبا نسحلا عابتا نييرازنلا نييليعامسالا ىلع قلطأ بقل « ةيشيشحلا وا نوشاشحلا (59

 58 . تالايتغالاب مهراهتشال يملا يولع ال ةلتقلا يا ةيجنرفلا ةملكلا نم ةذوخأم ةيبشتلاو

 ريزولا مهلايتغا دعب خهذوفن دتشاو . حاّبصلا ن نبا نسحلا دي ىلع ٠ © . ةنس ( (توملأ» لالتحاب مهخيرات

 فايصم عالق ىلع اول اوتساف « ًاثبع مهعاضخا ىلع ةقجالسلا لمع . 5 ةنس كلما ماظن يقوجلسلا

 ةنس لوغملا مهيلع ىضق . «لبجلا خيش» بقلب مهسيئر فرع ١١54١. ةنس (ايروس يف) سومدقو ةقيلعو
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 لوغملا فحز (ب

 تلح ةثراك حدفأ وه طسوألا قرشلل لوغملا وزغ نا ىلع نوخرؤملا عمجي

 يه ةيوق ةيصخش ىلا مهفوفص ديحوتو لوغملا عمج يف لضفلا دوعيو .  ةيناسنالاب
 ميدقلا ندمتلا نادلب لوغملا لفاحجب حاتجي نا عاطتسا يذلا «ناخزيكنج» ةيصخش

 . ' ”مدلا ىلا ةشطعتمو ةرّمدم ةيشحو يف

 (771١/-١1١1ه8) ناخزيكنج وه نَم (ج

 نيب نمو . ةيبرغلا قطانملا وحن حوزنلاب ايسأ بلق يف ةنكاسلا لئابقلا ضعب تأدب

 نوهلا لئابق دعب ترجاه يتلا «ياطخ هرق» ةليبق تناك ىلوالا لئابقلا هذه

 . ايريبيس يبونج يفو ةيلاح لا ايلوغنم يف اولظ مهءابسنا نا نيح يف « (ةلطايهلا)
 ةرطاسنلا نولسرملا ناكو .رتتلا وا راتتلا مسا ماوقالا ءالؤه ىلع نيصلا لها قلطاو

 ةنس يفو . «تياركلا» لئابق ةصاخ ترصننتف . مهنيب اميف ةيحيسملا ةنايدلا اورشن دق

  ةيلاع ةمه ىلع مالغلا اذه أشنو . (نيجومت» هامس أنبا ياكوسيب قزُرو

 . ىرخالا رئاشعلا وزغل جرخي ناو « نيرماغملا نم ًاوقن هلوح عمجي نا عاطتساو

 . (لوغم» ىعدت راتتلا نم ةليبق ١171 ةنس تدابا دق ةينيصلا «نك» ةلالس تناكو

 ةنس يفف . لحارم ىلع هل كلذ متو . هسنج ينب لوغملل نيينيصل نيرا نيجومت داراف
 (ناميان» ةليبق عضخا ٠١ 1 ةنس يفو . اهلك ةيقرشلا ايلوغنم لئابق عضخ :ا| عا”.

 بقل نييناماشلا ناهكلا دحا هيلع ملخ كاذ ذاو . ةيبرغلا ايلوغنم ىف ةيوقلا ةيحيسملا

 ىلع ناخزيكنج فكع مث . ةيلاتلا لايجالا دنع هب فرعف « يكلملا «ناخزيكنج»

 . ةيتفلا هتلود نيواود يف روغيوالا طخ لامعتسا ناميانلا نع ذخأو « هشيج بيردت
 داعاو « نيصلا لامس يف «نك» ةلالس ةيروطاربما مجاه « هشيج ميظنت هل مت نا دعبو

 ىقتلا « برغلا وحن هفحز يفو . . .نيكب حتف هل ٌمتف 2١١5١٠ ةنس اهيلع ةركلا

 راجت ةثالث هيلا لسراو «هعم ةبيط تاقالع ةماقا ناخزيكنج داراو « هاشمزراوخ

 نيدفوملا لتق هاشمزراوخ نا الا . ةسيفن اياده هل نيلماح « هعم ضوافتلل نيملسم

 ىلا هسفنب اهب راسو هشيج ةبخن عمج يذلا ناخزيكنج طخس هيلع راثا امث « هتوابغب

 رّمدو « ىرخاالا ولت ةدحاولا عالقلاو ندملا همام تطقسف . هدالوا هقفاري ع مزراوخ

 ندملا نم اهريغو دنقرمس رود ءاج مث .زيجو راصح دعب ةريهشلا ىراخب ةنيدم

 «توريب ( يكبلعبلا رينم و سراف ثيم] هن ةمجرت 4 ةيمالسالا بوعشلا خيرات « ناملك ورب لراك علاط 60
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 ىلا أجتلاو هماما نم دف يذلا هاشلا بّقعتل هشيج نم بئاتك ضعب رّيسو . ىربكلا

 يتربكنم نيدلا لالج هنبا لواحو ١77١. ةنس ىفوت كانهو «رزخلا رحب ىف ةريزج

 نيعلنبملا كزلس رئاش اما كلذ ىف علقي مل هبكلو «ناسزيكتسي شوبح ةمواقم

 دقف « ىرغصلا ايسأ يف ةقجالسلاو هرومس يف دويزوب الا 2015 يف ءاوس + مهلارماو

 يلحادلا لالقتسالاب لقالا يف مهل اوحمسي نأ نيلمآ , لوغملا ىلا دّدوتلا ىف اوسفانت

 . ةيلوغملا ةدايسلا لظ ىف

 ذخال يلصالا هنطوم ىلا ناخزيكنج داع « ةقعاصلا تاحوتفلا هذه رثا ىلعو

 تق. مهيبا تاحبوتف هؤانبا لضاوو.. 1787© ةنس ةينملا هنفاو كانهو:..ةحارلا نم ظسف

 نيب ام ايساملدو رجماو ادنلوبو ايسورو راغلبلا ةمصاع اوحتقو « ةيقرشلا ابروا |عاضخا مهل

 ناو اع رركدسس دافحل دحا وهو « (وكنم» نلعأ مث 117 1 ا

 0 ا ا يلا مظعا

 شيج يف لوغملا دالب وك الوه رداغف . اهلك ةيبرغلا ايسأ حتفو طسوالا قرشلا نادلب نم

 ةيليعامسالا عالق رّمدف .اعم ةفالخلاو نيشاشحلا ىلع ءاضقلا دصقي وهو ءرادج

 ا ل اهميعز رساو « (نيشاشحلا)

 رو مددولب يس ر نمو ٠ هايا يلام هدع هد ا ابعلا ةفيلخلا لا ١ كانه ةيلاتلا

 . بلطلا اذه ضفر ةفيلخلا نكل . مالستسالاب

 ١١ه / ةنس دادغب طوقس (د

 نبا نيدلا ديؤم ريزولا لثم «ءايدرا نيراشتسمب ًاطاحم مصعتسملا ةفيلخلا ناك

 فقوم ذاختا ىلع ةفيلخلا اولمح نوراشتسملا ءالؤه . لوغملا عم ئطاوتملا يمقلعلا

 . . رامدلاو ةثراكلا ىلا ىدا يذلا ضفرلاو بّلصتلا

 ريغصلا راديودلا ةدايقب ةيسابعلا تاوقلا تكبتشا .١١54 ةنس يناثلا نوناك يف

 شيجلا ميطحتب ةكرعملا تهتناو « ليَجّدلا دنع ةيلوغملا تاوقلا عم كبيا نيدلا دهاجم

 كيا نم فلؤملا يسيئرلا يلوغملا شيجلاب نيقناخ نم وكالوه مدقتو . يسابعلا
 عيمج نم هتاوق اهيلع تقبطاو ءاهنم يقرشلا بناجلا لزنف « دادغب ىلا براحم

 يف سانلا رعشي ملو . عضاوملا ضعب نم روسلا قارتخا يف لوغملا حجنو . تاهجلا
 تلشفو . جاربالا دحا نم يلحادلا اهروس ىلع ةرهاظ لوغملا تايارو الا دادغب

 ىلا دفوا ذا «ناوالا تاوف دعب « ىملس لح ىلا لصوتلا ىف ةفيلخلا تالواحم

 وكالوهل ناكو « حلصلاب ةضوافملل ةرطاسنلا قيلئاج عم يمقلعلا نبا ريزولا وكالوه

 الحا



 مويلا ءاج امو . امهتلباقم ضفر وك الوه نا الا . نوتاخ زوقد ىعدت ةيحيسم ةجوز

  ةفيلخلا رطضاو « ةنيدملا هرك اسع تمحتقا ىتح ./١75« ةنس طابش رهش نم رشاعلا

 اق اهلهاو دادخي مهتدي ثوئافلا لطأ ما : , (480تام نا ىلا سفّو ةرارغ يف لع

 سال رتثكصا الا او ما ديم ميم

 هدر ل يا قرم ىو قا للا لق لبا سل
 ىلع بارخلا ىلوتساو نكاسملا يف رانلا تيقلأو . ليلقلا الا داوسلا لها نم اهيلا أجتلا
 يف لافطالا نم يقلأ نم ادع ٠ لولتلاك قاوسالاو بوردلا يف ىلتقلا مكارتف . ةنيدملا

 امب ءاوهلا لقثو . انوه اعوج ثاحف بيفودارسلاو رابالاو ىنقلا يف كله نمو لحولا

 ثيحب . ةنيدملا عراوش يف ةحورطملا ىلتقلا ءالسأو ةنتنملا فيجلا ةحئار هيرك نم هلمح

 هل أرقم دادغب لعجي يا يوني ناك هلعلو . أمايا ةنيدملا نع داعتبالا ىلا وكالوه رطضا

 . ىرخالا ندملا ىف هناعما ابيرخت اهيف نعمي مل اذهلف

 ميمرتو بخ ام ضعب حالصاب وك االوه رما « ةحابتسالا ةيلمع ءاهتنا دعبو

 ضف نا دعب « ةنيدملا نم لححر مث . ناويحلاو سانلا نم ىلتقلا ثثج عفرو قاوس
 تناك امك ةيرادالا تاليكشتلا ىلع ىقباو « اهميظنت ةداعال ةنّيعم ةعامج --
 يمالسالا ملاعلا ىحضا ؛ مالسالا خيرات يف ةرم لوالو . ريخالا يسابعلا رصعلا يف

 ةييللت هناء يرعم تكي كمت دقن ةعمجلا ةالص ىف ربانملا ىلع هل ىعدُي ةفيلخ نود

 ةلعنمااعبا سر راجاسلا جيوب كانهور جمشتع برك راج موو

 0 رن الفل هج تطرب 0

 لزيز اندكلز 2 انتو همست وك الوه ناك 1 5١5 ١/. ةنس ينامثعلا حتفلا
 لماعو . نوتاخ زوقد ةيحيسملا هتجوز ةاضرم ءاغتبا « نييحيسملا ىلعو نييذوبلا ىلع

 دجاسملاو سرادملا ضعب ىلع ىقباو « ةنسح ةلماعم قرشملا قيلثاج

 نيلوؤسملا ضعب اهسأر ىلع عضوو « دادغب يف ةرادالا ميظنت ةداعاب وك الوه متها

 نيلوؤسملا ءالؤه نمو . لوغملا نييرادالا نم ةعومجم هل نوكتت امثير « قباسلا دهعلا ىف

 مد كفس اذا : نيلئاق وكالوه اورّذح نيملسملا ضعب نا (5. 5 ص ؛. س . ت يف) يربعلا نبا لوقيو (44)
 . ران رمج اهنم ثعبني لب « دعب نم رطم اهيلع لزني نلف « ضرالا ىلع ةفيلخلا
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 محثو «عانضقلاو ناويدلا بحس يئاغمادلا نيدلا رخفو ءاريزو يمقلعلابا 0000
 ىلوغملا شيجلا نم ةقرف ىقباو «دادغبل 6+ ' ”ةرحش رداهب يلع نيعو « سونردلا نبا نيدلا

 ْ . ةنيدملل باح براحم فالأ ةثالث ,اهماوق

 لك هارقو هّئدم تعضخأف « ىرخالا قارعلا ءاحنا ىلا ةيلوغم تاوق تلسرأو

 « طساوو ليبرا ريصم ناك اذكه . أظهاب هدمت نمث عفد « اهيلا مالستسالا ىبا عضوم

 ' ١771١. ةنس يف لصوملا ريصم مث

 ارصن مهيلع اوزرحي نا لب « ةرتف لوغملا هجو يف اوفقي نا رصم كيلامم عاطتساو
 . ١ 3 ةنس لوليأ ” يف ليلجلا يف : ةرصانلا نم برقلاب «تولاج نيع» ةعقاو يف ًانيبم

 . ةمساح ةروصب مهباقعا ىلع لوغملا دري مل رصنلا اذه ناالا

 ةنيدم يف ملسلا نمز يف ميقي ناكف «ريبكلا ناخليالاب بقل يذلا وكالوه اما

 هدصرمو ةريهشلا هتبتكم اهنم « ةريثك ةينبا ماقا ثيح « ةيمروا ةريحب يقرش ةغارم

 كانهو . ريهشلا يكلفلاو يضايرلا يسوطلا نيدلا ريصن ةدعاسمب هماقا يذلا ىكلفلا

 ملاعم نم ريثكلا ىلع ىضقو « هتاحوتفب ملاعلا خّود نا دعب 2٠775 ةنس وكالوه يفوت

 . ةيلوغملا تاداعلاب المع « تاليمج تايناغ هتوم ىدل هعم تنفُدو . ةراضحلاو ندمتلا

 ةنايدلا لوغملا ىنبت (1١5١-59١5ه) دومحم نازاغ عباسلا ناخليالا دهع يفو

 .' ”يمسرلا ةيلوغملا ةلودلا نيد ذئذنم تحبصا يتلا ةيمالسالا

 ؟ نييحيسملا نع اذامو (ه

 ةسينك يف نييحيسملا اخيكم قيلثاجلا عمج « دادغب ىلع وكالوه ءاليتسا ىدل

 ريثك عضو دقو . ىذأب بَصُي مل مهنم ًأدحا نا ثيحب « كانه مهاقبأو « ءاثالثلا قوس

 . لتقلا نم مهتاجم ةلاح يف اهوديعتسي يكل « قيلثاج لا ىدل مهلاوما نيملسملا نم

 ؤلؤل نيدلا ردب لصوت . دادغب طوقس دعب ليبرا ةعلق لوغملا رصاح امنيحو
 ىلوتسا « قحال تقو يفو . رانيد 7٠٠٠٠١ غلبمب مهنم اهئارش ىلا لصوملا بحاص

 هفلخو . ريهشلا بيبطلا ناميلس يفص وخا وهو « سطغم همسا يحيسم ليبرا ىلع
 . انمؤمو اح اص ًالجر ناك يذلا ىسيع نيدلا جات هنبا اهترادا يف

 نوسمتلي اخيكم قيلئاجلا ىلا تيركت ويحيسم لسرا ء«ًاضيا دادغب طوقس دعبو

 لازت امو . ندملا نم رغصالا ةيرضحلا زكارملاو ندملا يف ةينماو ٠ ةيرادا تاطلس ىلوتي فظوم بصنم ةنحشلا (59)

 ةرتف يف ةصاخ « مهيلا دوعت ةيرق وا ةدلب يف ليبصاخلا ىلع ءايقر توك الملا مهنيميب ننانا ىلع ٍةلطُت ةيمستلا
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 ةسينكلا ىلا نويحيسملا أجتلا « مهلاوما اوبهنو كانه نيملسملا رابك اولتقو تيركت

 راذا ١7 قفاوملا نيناعشلا دحا ىتح ريبكلا موصلا علطم نم ىذا نود اهيف نويحيسملا

 دس ا اا ع لا ”١ هرم ةنس

 اذاو 0 اذهب را ةنحشلا ربخاف . هماما ال ا اوتاو ( ةقيقح اب

 ىوس مهنم جني مل ثيحب « نييحيسملا نييتيركتلا ةداباب يضقي أرما ردصي وكالوهب

 نينهاك ىوس ةدلبلا يف َقبي ملو . اورسأ دقف راغصلا اما . زئاجعلاو خويشلا نم لئالقلا

 دعب . ديدج نم ىربكلا ةسينكلا ىلع نوملسملا ىلوتسا ذا « ىرخالا سئانكلا ةمدخل

 يشاولا ىلع ىضقو « تيركتل ةنحش مارهب همسا يحيسم لجر ميقأ « كلذ
 ها

 2 ': يرودرب

 سم ورام ويتوب ناد كانا هيوم

 ع ع ور وول اس ورع را*

 دهع ىف دادغب حتف وكالوه نا ركذي نأ دعب «ابيلص ناف «رمأ نم نكي امهم

 هاطعاو (اخيكم» بالا اذه ىلع ناخ وكالوه معنأو» : لوقي « ىناثلا اخيكم كريرطبلا
 ةعيبلا اهيف رّمعو « اهنكسي ىتح ةلجدلا ىلع ىتلا راديودلا رادب ةفورعملا ةفيلخلا راد
 وهو «ديدجلا دحالا دعب يذلا تبسلا موي حانتساو « (اميظع اهاج قزرو) ةديدجلا

 ىتلا ةديدجلا ةعيبلا ىف نفدو . . . (م )١776 ةينانوي ١51/5 ةنس ناسين رشع نماث

 , 20(. . . (ةفيلخلا رادب) اهانب

 .ه.ال - ه.5 ص «.س-ت «يربعلا نبا 5١١(

 ١١١ - ١7١. ص «ابيلص (5ه١1١
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 ةمتاخحلا

 ءيجم نم ةدتمملا ةرتفلل قرشملا ةسينك خيرات يف ةعيرسلا ةلوجلا هذه ةياهن يف

 انب ردجي « رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم يف دادغب يف يسابعلا دهعلا ةياهن ىتح مالسالا

 هنم صلختسن يكل « ةماه ثادحاب لفاحلا خيراتلا اذه ىلع ةيلامجا ةرظن يقلن نا

 ىلع ءاوضالا طلستو « خيراتلا اذهل قمعا مّهفت ىلع مهدعاست ةليصح ماركلا ءارقلل

 نطولا يف نيملسملاب ةييخعتسملا تاقالع ىلع نميهي نا بجي يذلا يوخالا عباطلا

 ليبس يفو نودوذي هنعو « نولمعي هلجالو « نوشيعيو نورذجتي هيف يذلا دحاولا
 . ةيداملاو ةيركفلا تاناكمالاو تاقاطلا نولذبي هراهدزا

 رونلا نم ريثكلا هللختي ةليوط نورق ةتس ىدم ىلع دتمي يذلا خيراتلا اذه نا

 لكشي اخيرات ىقبي هنكلو + تاماقتنالاو نئاعضلا نم ريفكلا هروتعيو « تاملظلاو

 « يقرشملا ناسنالا ارهصيل دقحلاو بحلا هيف جزتميو «هادسو هتمحل ءاثبلا نواعتلا

 يف يماستلا ىلا ةميظعلا هحور هعفرت ًالماكتم ًاناسنا هنم اغوصيو « هملسمو هيحيسم

 هرضاح ءانبل اربع هنف لمعتيلا ةمكقلا مدرك يضاملا نم ةدافالا ىلاو ع حماستلا

 : نيتنايدلا اتلك يف ايلعلا لما نم هيقتسي ام ءوض ىلع هلبقتسمو

 : ميركلا نآرقلا يف ءاج ام يسني ب الا ملسملا ىلعف

 اوقبتساف . مكانأ ام يف مك لبيل نكلو « ةدحاو ممل هللا ءاش ولو .. ىو د

 - ةدئاملا ةروس)(نوفلتخت هيف هيف عنك اج وكفيت + اعيمجس كفرت هللا ىلا « تاريخلا

1 

 اولوقو : ميم ايميل دلال نا يه يتلاب الا باتكلا لها اولداجت الو» -

 ا



 ةروس) (نوملسم هل : متو «اذحتاو وكبار انهلآو:هنكيلا لرنأو انيلا لونأ يذلاب كمآ

 : . (45 - توبكنعلا
 نيسيسق مهنم َّنأِب كلذ « ىراصن اّنِإاولاق نيذلا اونمآ نيذلل هدوم مهرقأ َنَدِجََلو

 . -8١( ةدئاملا ةروس) (نوربكتسي ال مهنأو ًانابهرو
 : رهاطلا ليجنالا يف درو ام ىسني الا يحيسملا ىلع نإ امك

 11/1 انحوي) (ًاضعب مكُضعب اوبحَأ : هب مكيصوأ ام -

 زمتاولضؤ رت كيال اوكرابو « مكيضغبم ىلا اونسحأو « مك ةَءادعا اوبحأ» -

 . (5//51-58 اقول) (مكيلع بذكلا نيرتفملا لجأ

 قلع اومكحت ال ..اونادناالف اونيدت الا. ميحَر مكابا نأ امك « ءامحد اونوك» -

 . (؟ا7-+/5 اقول) (مكل رَّمْعُي اورفغإ . مكيلع مكحُي الف ء دحأ

 . /١١/5( اقول) (مهولماع كلذكف «ُسانلا مكلماعُي نا نوديرت امك» -
 يف ةيقيقح تاداهطضال عقاولا يف :اريطرعت امارذاتس لاو واو: ىييحبيسملا نأ

 لوألا ىسابعلا دهعلا ىف صخخالابو يسابعلا دهعلا يف اميسالو « ةيمالسالا دوهعلا

 ع ةيلخادلا ثادحالا تافعاضم نم «ن :يملسملا مهناوخا لثم « اوناع مهنا يهيدبلا نم

 ًانايجا تابارطضالا هذه جئاتن تناكو . ةريثكلا ةيسايسلا تابارطضالا نم اميسالو

 عم نيملسملا تاعارصب قلعتي رمالا ناك امنيح « ةصاخ نييحيسملا ىلع ةأطولا ةليقث

 اوماق امنيح « ايلاغ مهرّوهت نمث انايحا اوعفد مهنا امك . نييبيلصلا وا نييحيسملا ءارمالا

 سيقاون « ةبخاص تانفد : تازازفتسا وا تايدحت ةباثمب نوملسملا اهربتعا لامعاب

 هذه يف ةيحيسملا ىوق كهنا ام نا الا . . . ةخراصلا ىنغلاو خذبلا تامالع « ةريثم

 قيرط نع لالذالاب لب « ينيدلا زييمتلاو يعامتجالا طغضلاب ليقثلا خانملا وه دالبلا
 . ةزرّيمملا تاراشلا سبلو ةصاخلا بئارضلا

 يذلا ملاعلا ضفر ىلا قرشملا دالب يف نييحيسملا نم ىقبت ام عضولا اذه عفد اذاو

 قيبطت يف بّلصتلا ىلا هليم يف « هتاذ ملاعلا اذه نال كلذف « نورق ةتس لاوط هيف اوشاع

 ناف . نويشيماه ىوبس ابلاغ مهريتعي لو ءةمات ةيرحب لمعلا ةصرف مهل قوي مل ( ةعيرشا هلا

 : جودزم ماع أدبم ىلع زكرتت اهتنايد ىلع ةيقابلا ةبولغملا بوعشلاب مالسالا تاقالع
 . يعامتجالا لصفلا أدبمو « ينيدلا حماستلا ًأدبم

 . نيدلا ىف هاركا ال : روثأملا ثيدحلا كانه
 اها .: رعخالا موهفملل عضوملا ىلخا ام ناعرس ؛ (باتكلا لها» موهفم نكل

 سيل « موهفملا اذه كرش ةبارزبك ارود.ءاهنقفلاو:نيدلا ءاملع بعلو . (ةمذلا

 لي



 ءاهقفلا ءالؤه داق يذلا اهفرح بسحب لب ؛ , ةليصالا ةيمالسالا ةعيرشلا حور بسحب

 . ةملسملا ريغ تايلقالا قحب ةفحجم فقاوم ذاختا ىلع ًانايحا نيلوؤسملا لمح ىلا

 ِ' روما اهناف « قالغنالاو بّصعتلاو تّمزتلا اما . حاتفن الا ينعي يقيقحلا نيدلا نا

 لكف . ةينيدلا قافالا رصقو رظنلا تاهجو قيض ةجيتن يه لب « «.ةليصي نيدلا ىلا تب

 نم ناسنالا بيرقت ىلا فدهت -ةينثولا تانايدلا نع انه ملكتا الو -ةيقيقح ةنايد

 امهم اهلك ضرالا ىلع نيعمجأ هللا ءانبا نيب نواعتلاو مهافتلا نم وج قلخ ىلاو « هللا

 نأ ءانبا اعيمج بينا ةوململاو نويحيسلا كردا ولف, هللا ىلا ةيدؤملا مهقرط تفلتخا

 , ةيبهذملا وا ةيقبطلا وا ةيقرعلا قراوفلا نم مغرل اب « ةوخا اعيمج مهناو « هللا وه دحاو

 مهتاطلس لظ يف ماعلا ريخلا ليبس يف ًاعم اولمعيو اولماكتيو اوشياعتي نا مهل رَشِيَتل نذا

 نماضت يف هّللا ىلا ةكرتشملا مهتريسم اوققحيلو « ةيحيسم وا تناك ةملسم « ةيعرشلا

 . ناينبلاو ربخلا لمع يف رح سفانتو قيثو

 لو





 عجارملاو رداصملا

 ةينايرسلاو ةيبرعلا (أ

 روتك دلا قيقحتو حرش « ءابطالا تاقبط يف ءابنالا نويع « (سابعلاوب | نيدلا قفوم) ةعبيصا يبا نبا

 11 يشير لايخل اا م رادما رسم اسرار
 1١978-19717. توريب ؛ (ج )١ خيراتلا يف لماكلا باتك « (نيدلا زع) ريثالا نبا
 ميركلا دبع دمحم قيقحت . كلملا عئابط يف كلسلا عئادب , (يسلدنالا هللادبع وبا) قرزالا نبإ

 ١. 5 17ا/ سنوت ء(جك)

 ةرهاقلاو رصم كولم رابخا يف ةرهازلا موجنلا ,« (نساحم ا وبا نيدلا لامج) يدرب يرغت نبإ
 ْ ١919--١555. ةرهاقلا «(ج١؟)

 ١5714. توريب « ةلحرلا , (دمحم نيسحلا وبأ) ريبج نبإ
 وكنرك . ف قيقحت. مالاو كولملا خيرات يف مظتنملا باتك , (نمحرلا دبع جرفلا وبأ) يزوجلا نبإ

 .ها1-17١15595ها/ دابارديح «(ج8)

 توريب « ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم ,. ضرالا ةروص باتك « (دمحم مساقلا وبا) لقوح نبإ
105 

 /١551. ةرهاقلا , ةمدقملا ء. (نمحرلا دبع نب نيدلا يفو) نودلخ نبإ

 . ه ١7/4 «ةرهاقلا « « (جا/) ربعلا باتك « نودلخ نبإ
 , نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو « (ركب يبا نب دمحا نيدلا سمش سابعلا وبا) ناكلخ نبا

 157 ةرهاقلا « ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت ١« ط (ج")

 قيقحت ,ريسلا نويعو خيراوتلا ناونع يف رصتخملا عماجلا « (يلع بلاط وبا) نزاخلا يعاسلا نبإ
 101 دادغب « داوج ىفطصم

58١ 



 توري , عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم « (نمؤملا دبع نيدلا يفص) قحلا دبع نبإ

 .9١هه - 6+

 ١155. ةرهاقلا ,«* ط «(جال) ديرفلا دقعلا « (دمحا رمع نبإ) هبر دبع نبإ
 ,نافول « يمالو سوليبا هرشن « (ج“”) يسنكلا خيراتلا « (يطلملا سويروغيرغ) يربعلا نبإ

 ١. ملال ١- ماا

 ةمجرتلاو 2١84٠ سيراب « ناجيب سلوب ةعبط « نامزلا خ خيرات وا ينايرسلا خ خيراتلا «يربعلا نبإ

 /١9/1. توريب « ةلمرا قحسال ةيبرعلا

 توريب ء١ ط « يعوسيلا يناح اص نوطنا بالا هرشن « لودلا رصتخم خيرات «يربعلا نبإ
. 

 (كولملاو لودلا خيرات) تارفلا نبإ خيرات « (ميحرلا دبع نب دمحم نيدلا رصان) تارفلا نبإ
 ١551. دادغب « عامشلا دمحم نسح روتكدلا قيقحت «(ج؛)

 دادغب «داوج ىفطصم قيقحت ,ةعماجلا ثداوحلا « (قازرلا دبع نيدلا لامك) يطوفلا نبإ
01 

 « ةشاكع ةورث قيقحت , فراعللا + 5 ةرهاقلا ,رابخألا نويع « (هللادبع دمحم وبأ) ةبينق نيإ

 كلا 00

 فورعملا « ينزوزلا يلع نب دمحم رصتخم وهو , ءامكحلا خيرات ع (نيدلا لامج) ىطفقل أ نبإ

 نيما باسح ىلع رشن يطفقلل ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخا باتك نم تاطقتلملا تابختنملاب

 ١108. ءرصم ىجناخلا

 دادغب «داوج ىفطصم روتكدلا هققح « خيراتلا رصتخم « (دمحم نب يلع) ينورزاكلا نبإ
 ١6.

 ١51١. ةرهاقلا «(ج١ ؛4) خيراتلا يف ةياهنلاو ةيادبلا , (ءادفلا وبأ نيدلا دامع) ريثك نبإ
 ١9/5. دادغب « غالوج نانحوي سقلا ةمجرت « ايانسوب فسوي خيرات « (انحوي) نودلك نبإ

 ١917١. «دّدجت - اضر قيقحت ,. تسرهفلا « (قحسا نب دمحم) مبدنلا نبإ

 ١9/٠. نامع«ةخوكلا يف يفقثلا ديبع يبا نب راتخلا ةكرح «(دنه) رعشلا وبأ

 ١97٠١. توريب 2١ ط . ةيمارألا ةغللا بذا « (ريبلا بالا انوبأ

 *١917. لصوملا ء.١ط ؛ ةيقرشلا ةسينكلا خيرات (ريبلا بالا) انوبأ

 /١57. ةرهاقلا , مالسالا ىحض .نيمأ دمحأ
 ١559. ةرهاقلا , مالسالا ءرجف نيمأ دمحأ
 ١9/5. دادغب « (ج7) نييسابعلا دهع يف ةيبرعلا ةلودلا ةمصاع ءارماس « يقابلا دبع دمحأ

 /١551. ةرهاقلا «ةبيبح ىلع روتكدلا قيقحت «لصوملا خيرات «(ايركز وبأ) يدزألا

 1461-١559 توري « (ج) يناغألا , (جرفلا وبأ ) يناهفصالا

 .م١19751/ه٠715١ نيلرب , ءايبنالاو ضرالا كولم ينس خيرات « (نسحلا نب ةزمح) يناهفصالا

 لا "ال فجنلا « مثالا تاقبط « (يبلغتلا دمحا نب دعاص) يسلدنالا

 اللا



 , يبلاعثلا ىيحيو نوثيب يتم بيرعت , برعلا ىلا قيرغالا مولع لاقتنا « (يسال يد) يريلوا
 .95١ه/ دادغب

 ءوخيش سلوب سقلا ةمجرت , برعلاو سرفلا يتكلمم يف ةرويدلا « (يرصبلا) حاندعوشيأ
 ١95359. لصواملا

 /١514. دادغب . قارعلا ىراصن خيرات « (ليئافر) قحسا وباب
 .95١هه دادغب , مالسالا لبق قارعلا سرادم « (ليئافر) قحسا وباب

 ٠"١9. دادغب , ةيسابعلا ةفالخلا دهع ىف دادغب ىراصن لاوحا «(ليئافر) قحسا وباب

 ط « رهاط ةزمح ةيبرعلا ىلا ةيكرتلا نم هلقن , ةيمالسالا ةراضحلا خيرات« (ريميدالف يليساف) دلوتراب
 ١. 907 رصم فراعملا راد «؟

 ١915. دادغب « يبح فسوي بالا ةمجرت « خيراتلا « (ايليا) ايانيشرب

 ١1155. بلح .؟ ط .روثقنملا ؤلؤللا « (لوالا مارفا كريرطبلا) موصرب

 , يكبلعبلا رينمو سراف نيمأ هيبن ةمجرت «54 ط « ةيمالسالا بوعشلا خيرات ؛ (لراك) ناملكورب
 215018 :ثوريب

 "ل ةرهاقلا , مجعتسا ام مجعم « (ديبع وبأ) يركبلا

 ١155. ءرصم ناوضر دمحم ناوضر هيلع قلعو هعجار , نادلبلا حوتف « (نسحلا وبأ) يرذالبلا
 ١577. كيسبيل « ةيلاخلا نورقلا نع ةيقابلا راثآلا ء (دمحأ نب دمحم ناحيرلا وبأ ) ينوريبلا

 /١151. دادغب « دادح سرطب بالا ةمجرت ؛ (لوهجم فلؤلل) ريغصلا خيراتلا
 قلعو هححبص « (راتخما بختنم ) دادغب ءاملع خيرات « (دمحا نب دمحم نيدلا يقت) يسافلا يقتلا

 /١97. دادغب « يوازعلا سابع ىماحم ا هيشاوح

 لصوملا ؛غئاصلا ناميلس سقلا ةمجرت «ةينادلكلا ةسينكلا « (نيجوا لانيدركلا) نارسيت
 8 ١,.

 ةرهاقلا « نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت « (جا/) ناويحلا « (رحب نب ورمع نامثع وبأ) ظحاجلا
 ١984 ١19450.

 95١ه / ةرهاقلا . ءالخبلا « (رحب نب ورمع نامثع وبأ) ظحاجلا

 « نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت (ج ؛4) نييبتلاو نايبلا « (رحب نب ورمع نامثع وبأ) ظحاجلا
 ./١915- .١95٠. « ةرهاقلا

 روتك دلا عم ١13153« توريب 27ج « مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا « (روتكدلا) يلع داوج
 .95١ه/ دادغب , دادغب ةطراخ ليلد ,هسوس دمحا

 ١9/5. دادغب , قرشملا ةسينك « (فسوي بألا) يبح

 ١1315. توريب «(ج") 4 ط « (لّوطملا) برعلا خيرات « (بيليف روتكدلا) يتح
 .13154 توريب ؛مالسإلا ةأشن يف ثحب .يبنو ّسِق «(ىسوم وبأ) يريرح ا
 ثارتلا ةلسلس , مالسإلا يف ةينارصنلا ءاملع : وخيش سيول , (يعوسيلا ليمك بألا ) هميشح

 ١9/07. ةينوج « يحيسملا يبرعلا
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 (ج"") ةيبلحلا ةريسلاب ةفورعملا , نومأملاو نيمألا ةريس يف نويعلا ناسنا « (ناهرب نب يلع) يبلحلا
 ١9517. ةرهاقلا

 ١-1١3101, 599 توريب ؛ (جد) نادلبلا مجعم « (توقاي نيدلا باهش) يومحلا

 تمكحو يبح فسوي بألا ميدقتو قيقحت ,وطسرأل ةيولعلا راثآلا يف عماوج ءقحسا نبا نينح
 ١. 91/5 دادغب , ةينايرسلا ةغللا عمجم تاعوبطم « بيخن

 .9885١©ه دادغب : لوآلا يسابعلا رصعلا « (زيزعلا دبع) يرودلا

 . 11ه دادغب «ةرخأتملا ةيسابعلا روصعلا يف تاسارد «(زيزعلا دبع) يرودلا

 /١554. دادغب ,. يرجهلا عبارلا نرقلا يف يداصتقإلا قارعلا خيرات «(زيزعلا دبع) يرودلا

 ١959. دادغب , مالسإلا ردص خيرات يف ةمدقم «(زيزعلا دبع) يرودلا

 كلا توريب « برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب. (زيزعلا دبع) يرودلا

 توريب ءدهف سرطب يتابألا هرشنو هققح ,ةنمزألا خيرات « (نافطسا كريرطبلا) يهيودلا
 1 ١.

 . دو يلخاودلا ديمحلا دبع ةمجرت ١3٠017« سيراب « مالسإلا لبق ايروس يف برعلا « (هينر) وسيد

 . (خيرات نودب) ءايروس « هدايز ىفطصم دمحم

 دادغب « رماسلا لصيفو عامشلا حلاص ةمجرت « ةيمالسإإلا مظنلا 2014 سيروم) نيبموميد

 565 ١.

 ١97٠. ةرهاقلا ءلاوطلا رابخألا ,(دواد نب دمحأ ةفينح وبا) يرونيدلا

 ١1/5. لصوملا « لصوملا خيرات « (ديعس) يج هويدلا
 ١9175. دادغب , نييومآلاو نيدشارلا ةفالخ , ةيبرعلا ةلودلا خيرات « (ليعامسا تباث) يوارلا

 .15914 دادغب « (ريتسجام ةلاسر) يوَمَألا رصعلا يف قارعلا ىراصن « (نابكص مساج) يعيبرلا

 /١955. توريب « سئانكلا برح « (دسأ )تسر
 /١955. توريب ءرونلا راد , (ج”)ايكاطنا هللا ةنيدم ةسينك , (دسأ) متسر
 ١9175. اصيرح « سلوب سيدقلا ةعبطم « مالسإلا يف بيلصلا « (بيبح) تايزلا

 910 هنري ؛ مالسإلا يف ةينارصنلا تارايدلا « (بيبح) تايزلا
 . (خيرات نودب) « توريب « ةيلهالا ةبتكملا تاروشنم « مالسإلا لبق برعلا ؛ (يجرج) ناديز
 هلل 10/ ل تنوزيب : (ج5) يمالسإلا ندمتلا خيرات « (يجرج) ناديز

 ١119359. توريب , مثآلا تاقبط « (يجرج) ناديز

 50 توريب ؟ برعلا نييحيسملا يمحي نم « (روتكف) باحس

 . (خيرات نودب) رجلا ليلخ روتكدلا ةمجرت « مالسإلا « (كينمود) ليدروس
 /١314--١1559. دادغب , (ج؟) ةيسابعلا ةفالخلا دهع يف ءارماس ير (ميسن دمحأ) هسوس

 ,"ط ءديمحلا دبع نيدلا ييحم قيقحت «ءافلخلا خيرات «(نيدلا لالج) يطويسلا
 ١955. « ةرهاقلا

 ال



 , ينيروهلا افولا يبا حيحصت ؛ (ج؟) اهعاوناو ةغللا مولع يف رهزملا «(نيدلا لالج) يطويسلا
 .ه .١7 « ةينسلا ىربكلا ةعبطملا

 دادغب 27 ط «داوع سيكر وك قيقحت « تارايدلا باتك « (دمحم نب ىلع نسحلا وبأ) ىتشباشلا

. ْ 
 تاساردلا راد « يسيقلا بيسح ديجملا دبع ةمجرت « ةيسابعلا ةروثلا « (ىحلا دبع دمحم) نابعش

 .91١/ا/ « ةيجيلخلا
 رصم « يناليك ديس دمحم قيقحت « (ج١) لحنلاو للملا « (ميركلا دبع نب دمحم) يناتسرهشلا

11 

 ١915- توريب « ةيلهاجلا برع نيب اهبادآو ةينارصنلا «(يعوسيلا سيول بألا) وخيش
. ْ 

 ١151, توريب ,؟ط « مالسإلا لبق ةينارصنلا ءارعش «(يعوسيلا سيول بألا) وخيش
 ١5517. توريب «5 ط .مالسإلا دعب ةينارصنلا ءارعش «(يعوسيلا سيول ٍبألا) وخيش

 د قحاب توريب « ةيكيلوثاكلا ةعبطملا ء (ج؟) روثاو ودلك خيرات ؛ (يدأ نارطملا) ريش

 (" 2197/8 توريب (5 2.1477 رصم ١. :(ج"7) لصوملا خيرات « (ناميلس سقلا) غئاصلا

 ١905. ةينوج

 امور «يدنومسيج قيقحت « قرشملا يسرك ةكراطب رابخأ , (يلصوملا نانحوي نبإ) ابيلص
5 . 

 .1385 دادغب « يبح فسوي بألا قيقحتو بيرعت «نيفلؤملا سرهف , (عوشيدبع) يوابوصلا
 ١9170. رصم .هللاب يقتملاو يضارلا رابخا « (ىيحي نب دمحم ركب وبأ) ىلوصلا

 فراعملا راد « ميهاربا لضفلا يبا دمحم قيقحت « (ج١١٠ خيراتلا « (ريرج نب دمحم) يربطلا
 15-154 عر

 توريب ءاهيحاوضو ةفوكلا يف ةينارصنلا ةنكمألاو تارايدلا «(ديعس دمحم) يحيرطلا
 . ١١

 “/١9. دادغب , خيراتلا يف قارعلا « (كرتشم) قارعلا

 .(؟985١) توريب .رّوطتو خيرات  ةيسابعلا ةوعدلا « (نيسح روتكدلا) ناوطع
 ١9/5. دادغب , ةينارمعلا قارعلا ملاعم « (حلاص دمحأ روتك دلا) يلعلا

 ةرهاقلا ء اشاب يكز دمحا قيقحت ,راصمألا كلامث يف راصبألا كلاسم ؛ (هّللا لضف نبإ) يرمعلا

5 . 

 لصوملا « يج هويدلا ديعس هرشنو هققح « (ج؟) ءايلوألا لهنم « (هللا ريخ نب نيمأ دمحم) يرمعلا
 . 6١ه

 نودب) « توريب «ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم ,مدلا ءوضو وا جالحلا« (ديرف لاشيم) بّيرغ
 . (خيرات

 ١975. دادغب . ةيبرعلا ةكلمملاو ةنيدملا « ةريحلا « (هللا قزر فسوي) ةمينغ

5 



 راد ١170 توريب ءداشرالا راد «(ج؟) لئاوألا نويسابعلا (رمع قوراف روتك دلا) يزوف

 نيدل رصانلا ةيهادلا ةفيلخلا ؛5/59١ دادغب ,ةيسابعلا ةروثلا ؛١ 97+ توريب ركفلا

 ١9/5. دادغب , يسابعلا هلا

 ١. 91/7 دادغب ,ريخألا يسابعلا رصعلا يف قارعلا خيرات « (دمحم يردب)إ دهف

 6 توريب رداص راد « دابعلا رابخأو دالبلا راثآ « (دومحم نب دمحم نب ايركز) ينيوزقلا

 هك برج البارق ةرهاقلا « (ج١ ؛) ىشعألا حبص « (دمحا سابعلا يبأ نبإ) يدنشقلقلا

 ١9/15. دادغب ١ ط , ةيبرعلا ةراضحلاو ةيحيسملا « (هتاحش جروج بألا) يتاونق

 يراخبلا حيحص حرش يف يراردلا بكاوكلا « (نيدلا سمش يلع نب فسوي نب رمع) ينامركلا
 .1591714 1١- 9157 ةرهاقلا ء(جاه)

 ١9/٠. توريب « ميزه سويطانغا نارطملا ةمجرت « يبرعلا قرشملا ةسينك ؛ (ناج) نوبروك

 .1855 امور « يدنومسيج قيقحت « قرشملا يسرك ةكراطب رابخأ (ناميلس نب) يرام
 3 ناي توريب «نابعش جيهب ةمجرت « مالسإلا ' « (يرنه) هيسام

 . 102 ةرهاقلا « ينايرسلا بدألا خيرات , (نيرخآ عم كارتشإلاب) لماك دارم

 دادغب «" ط ١977« لصوملا ء١ ط « ءانوبأ ريبلأ بألا ةمجرت , ءاسؤرلا باتك « (اموت) يجرملا

9 . 
 .19318 -153514 رصم « (ج؛) بهذلا جورم « (نيسحلا نبا يلع نسحلا وبأ) يدوعسملا

 . 1 توريب ؛ فارشإلاو هيببنتلا « (نيسحلا ن نبإ يلع نسحلا وبأ ) يدوعسملا

 .9١ا/ دادغب « يوَمألا رصعلا يف طساو « (رداقلا دبع) يديضاعملا

 دادغب « ةينايرسلا ةغللا عمجم تاعوبطم ؛نينحو مارفا ناجرهم « (نينحو مارفا) ناجرهم
7/5 . 

 ,وباش انحوي بألا ةيسنرفلا ىلا همجرتو هرشن , خيراتلا «(ريبكلا ينايرسلا) ليئاخيم
 ١/595- ١91١١. سيراب

 لصوملا «(ج؟) نايرسلا ةبراغملاو ةقراشملا خيراوت يف ناهذألا ةريخذ ء (سرطب بألا) يرصن
 .8١19١-١.ه

 ١. ها/ بلح « ةيقرشلا ةسينكلا خيرات « (ليشيم بألا) ميتي

 ط ١957 نانبل ح١ ط ١« ةيكاطنألا ةينايرسلا ةسينكلا خيرات « (سويريوس) اموت بوقعي

 ١989. ادنلوهء"

 55”١9. قشمد « ةينايرسلا ق قئاثولا يف ٠ برعلا نويريمحلا ءادهشلا « (كريرطبلا) ثلاثلا بوقعي

 « نوعمش ابيلص سويروغيرغ نارطملا ةمجرت « (نوريماسكه) ةتسلا مايألا « (يواهرلا) بوقعي

 ١55٠. قشمد

 ١51١. توريب «رداص راد « (ج؟) يبوقعيلا خيرات « (بوقعي يبا نب دمحأ) يبوقعيلا

 ايلا
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 . 85 2854 (قيلثاجلا) يناثلا ابآ

 ١١٠١. (روباسيدنج نارطم) ابا

 14 تشك قفقسا) ابآ

 . 7١ (قيلثاجلا) قاقا

 . 47 (دمحم ةدلاو) ةنمأ

 . 15 (نسحلا ديفح نبا) ميهاربا

 . ١17٠ (ركشك فقسأ) ميهاربا

 (عوشيتخب نب سجرج ذديملت) ميهاربا
 .١ها/

 .55 «١2ا/ , ال (ليلخلا) ميهاربا

 . (مصتعملا ةفيلخلا رظنا) نومأملا وخا ميهاربا

 031 ٠١95( (جرعألا) دادنش درب ميهاربا

 ١550. كوه. 595 لاه

 . ١515 (ةيابجلا) بويا نب ميهاربا

 . ١79 (بيبطلا) بويا نب ميهاربا

 7١59. سكب نب ميهاربا
 ١7١. (هيوملس وخا) نانب نب ميهاربا

 .315 255 سابعلا ديفح دمحم نب ميهاربا

 . ١75 يرابنالا حون نب ميهاربا

 ١9١. يزاريشلا نادمه نب ميهاربا

 (لصوملا ةثيدح لماع) ىيحي نب ميهاربا

 .١ا/
 2857 (قيلثاجلا) يجرملا يناثلا ميهاربا

 كال ءكاله كال 48

 .١مال ءمك

 2١177 (قيلثاجلا) يمرجابلا ثلاثلا ميهاربا

 :غ55١ 0 ١5# ١955

 را اا ا اا
 ةهربا 5 ١ .

 طارقبا ١55«2 ٠6١ ٠.

 2554 2١5 2١5١ ةعبيصأ يبأ نبا
1 

 . 559 ىلينلا ءاقبلا ىبا نبا

 هدا 309: كيواعت يطا لالا نبا

 م
 قوز لعق ىلا 7 ريثألا نبا

1 

 6١5٠ ٠5١. (مجرتملا) قيرطبلا نبا
 . 3١5 (راتخما نسحلا وبا) نالطب نبا
 1 لاشملا نبا

 . 5١4 (ةلودلا زع ريزو) ةيقب نبا

 : 15/7 « 7517 رضيق نزاخخلا نبا

 ا



 نودلخ نبا 2١5 ١".

 ١99. قئار نبا

 .٠١7ه نامهز نبا

 2؟557(عوشي دبع - مئانغلا وبا) اواس نبا

517”. 

 . ١7/8 (بيبطلا) هيوجرس نبا

 7١١. نالهس نبا
 . 7١ 5 (فوسليفلا) انيس نبا
 . 5٠ (انحوي ديعس) ينوباصلا نبا

 2 : يأ

 . ١17 (سويسينويد) يبيلصلا نبا
 21١75 257.١ (جرفلا وبا» بيطلا نبا

14 7370 . 

 . 751 (دجنتسملا بيبط) ةيفص

 2١١5 (255 (سويروغيرغ) يربعلا نبا
 ا١هز/ب 2 هك ك1ه_"“" < /1 ١ ١(.«(

 نمم المع كال (طاله

 لحال لو 159 خم

 تامل لال ىلا ءاكدك

 ا 2 0 رب ري ا

 هر الهو 55ه ع5

 اراب 1 "75
 . 7859 ةلبانحلا خيش ليقع نبا

 . 7١9 يدوهيلا نالضف نب ىلع نبا
 27١7 “*75١. يزاريشلا نسحلا ىلع نبا

 . 7١١ دواد نب ديعس يلع نبا

 . ١957 (ردتقملا ريزو) تارفلا نبا

 .؟"م كثكال #55 27501 نالضف نبا

 .75 21١8 (خرؤملا) ةبيتق نبا
 . ١595 ينانقلا نبا

 ا تل ينورزاكلا نبا
 . 75١ (يقشمدلا قفوم) نارطملا نبا

|- : 
 . ١ ها/ عفقما نبا

9 

 . ؟"١5 هيقفلا زيرهم نبا

 ١59« (تسرهفلا بحاص) ميدنلا نبأ

 نك نك ع“
 7٠١:4 احيصن نبا
 . 45 2١5 ماشه نبا

 . ١7 ريصن نب قحسا بوقعي نبا
 . ٠١59 يطساولا فسوي نبا
 . ١55 يفاكسالا قحسا وبا
 ٠٠١. (ليك ولا نبا) قحسا وبا

 . 75 يلؤدلا دوسألا وبا
 . ٠١١ ينايرملا بويا وبا

 (يدوهي بيبط) اكلم هللا ةبه تاكربلا وبا
1 . 

 . ١97 ناخورفلا نبا هّللا دبع رشب وبا
 2١95 ١91. ةنوجرف نب هللا دبع رشب وبا

 ال977 قباج ني. يرام رشب وبا
 ١.: 93-نناول نب .ىتم رشب وبا
 ابكي( ةقن : 3-(ةفياهالا]/ئيدصلا ركب وبا

 نا ناك موو نها بهيعجق

 .؟١٠ا/ 27٠١5 ةلودلا رصان نب بلغت وبا

 5.0 اذازريش نب رفعج وبا
 99-2١١5 (ةفيلخلا) روصنملا رفعج وبا

 [(ىاديب/ نوعين( ا( نيتزما غل ا

 ضل ا للا ل يل
 ا ومن وبام عا بجبل ق2. ١16

 ١١١. ءكدال
 27١5 ه5١ 5١54. لولهب نب نسحلا وبا

 .؟1غ/ «( ١4١ ذيملتلا نبا نسحلا وبا

 9١2ا/ .(ديعس) الجنس نب نسحلا وبا

 امة 06. لنيل 8067-1548

 كو



 . 5١55 (يريساسبلا ريزو) ديبع نسحلا وبا
 . 7١5 (رعاش) ناسغ نب نسحلا وبا

 . 515 يلع نسحلا وبا
 . 7١7 يحيسملا نوع نب ىلع نسحلا وبا

 4 اياركشك د نسا وبا

 3317 يبرولا) نلقللا قب يبا وبا

 . 7784 (بيبط) هّللا ةبه نب نسحلا وبا

 جيرس نب ىيحي نب قحسا نيسحلا وبا

 5١١.

 62١99 ”7١. يديربلا نيسحلا وبا
 7١. © احند نب نيسحلا وبا

 111 رسل دين نيسفما ا

 . ”١57 (بيبطلا) يقشمدلا مكحلا وبا

 ةفينح وبا 5 ١٠١ 1١ 27575٠6؟.

 ,:1 817 نايفع رونا

 185 ي؟ةوا نوفايذديك ر ثلا. ريفا وأ

7 . 
 . 7٠١ ايالصوم نب ريخلا وبا

 (رامخلا نبا) راوس نب نسح ريخلا وبا
 05٠ 7371١.

 ا (مصتعملا نبا) دواد وبا

 . ١١1 (ةاضقلا ريبك) دواد وبا

 ااا يك رقلا ريسالا) كلو وبا

 . 73١ / (بتاكلا حيسملا دبع وخا) ايركز وبا
 . ١91 (فوسليفلا) احند ايركز وبا

 . 7١ يناهفضألا ديعس وبا
 ١5« 1 ةرق نب تباث نب نانس ديعس وبا

. 
 . 5١1 (بتاك و بيبط) يلينلا لهس وبا

 . 5١7 يروطلا ىيحي لهس وبا

 ©51١. (ريزو) عاجش وبا

 . 47” (دمحم مع) بلاط وبا

 747 كيحأ را: ىلا

 . 57١ يدلبلا رهاط وبا

 «غ918 «؛5ا 695 (حافسلا» سابعلا وبا

 اقل وا عادلا جسق

 : 157 .نوعمش نب هللا ديك سائلا وفا

152 

 . ١995 يفوكلا ىلع نب دمحا هّللا دبع وبا

 . ١95 (ةريحلا فقساإ ةديبع وبا

 . 18 حارجلا نبا ةديبع وبا

 . 7١١ (ةينامعنلا فّقسا) نيج وا ءالعلا وبا

 . ١7ه دعاص ءالعلا وبا

 . 775 يرعملا ءالعلا وبا
 . 5 55 (بيبط) يطساولا وا ىلينلا ءالعلا وبا

 ا يسال اول ب نعل

 ا 1: يكد ىلع وبا

 . 57١ سيك رس رام نب روصنم يلع وبا

 1 يدع نب رمع وبا

 . ١57 (ديعس) ناخورفلا نبا رمع وبا

 (باتك) ديبع وباو بيط وباو رمع وبا
0 . 

 ١99« يدابعلا نامعنلا نب رذنملا ىسيع وبا

1 
 777 نتداكسلا وك بلاغ ونا

 . 5057 (رعاش) ياباب نب ىسيع بلاغلا وبا

 577 (يبيبط) .يروطسلا» يلاغ. وبا

27 . 

 . 7 5/ (بيبط) يدرثألا مئانغلا وبا
 ”ه ءادفلا وبا

 .5155 « 575 كديملتلا نبا جرفلا وبا

 2555 (نهاك) يطساولا ديعس جرفلا وبا

 1115 7 لالاو

 .50/ 5١١'« يحيسملا جرفلا وبا

555 



 . 7759 شناهب نبا لضفلا وبا

 77٠١. (ريزو) تسراد نب لضفلا وبا

 . 7148ه (بتاك) دواد نب لضفلا وبا

 .36 يسلدنالا دعاص مساقلا وبا

 . 9١ا/ بوقعي نب يلع مساقلا وبا

 .؟775 2١5 يبرغملا مساقلا وبا

 . 7١17 راجيلاك وبا

 2,554 2١7٠59 اموت نب دعاص مركلا وبا
6. 

 . 25 مالغ زوريف ةؤلؤل وبا

 . ٠١ 64 ىيحي نب هللا دبع دلخم وبا

 ٠١٠١. 299 (95 يناسارخلا ملسم وبا
 . 71/ (ريزو) يلبنحلا ىيحي رفظملا وبا

 . 54/ يقيلاوجلا روصنم وبا
 7١5. يجاردلا روصنم وبا

 . ١97 ريبج نب هللا دبع روصنم وبا
 7١8 (« 757١١. ذوراه نب رصن روصنم وبا

 . ؟5ا/ مشاه روصنم وبا

 /7١1 « 7١/8. ريشدرا نب روباس رصن وبا

 . 755 (بيبط) ىسيع نب ديعس رصن وبا
 . ١87 تلصلا نب ىسيع رصن وبا

 . 7١5 نونف رصن وبا

 . 774 (بيبط) ريرج نب ىبحي رصن وبا
 . 719 (بيبط) يطساولا اواس نب ميعن وبا
 ء)٠*٠. 2ا١ا/ ١١٠( يرابنالا حون وبا

 م51 1 اول اع
 . 45 ةيفنحلا نبا ماشه وبا

 2١99 5٠٠٠١. نوزوت ءافولا وبا

 . ١57 يزورلا ىيحي وبا
 . 7١9 يزاوهالا بوقعي وبا

 . ١5414 (ليخدلا كريرطبلا) ماريبا
 . 87 يدلبلا سويسانثا

50 

 . ١٠١/8 (كريرطب) ايالدنش سويسانثا

 هو اهلقينوفوي قييلا عياعبألا وألا شابحألا
344 

 . ١١ دواد يبا نب دمحا

 زوج ماس اج 27ةلاوذلا قمل ةيؤب نب دمحا
 ملا نيروشالا اخ

 . +١7 يعازخلا رصن نب دمحا
 ١95. (ريزولا) يبيصخلا دمحا
 .٠١ه١ ركاش نب ىسوم دمحا
 ١/٠١. ةحلط قفوملا دمحا
 . 77 (رامإ همادوحا
 . 752 (رهاظلا ةفيلخلا ما) ةجقب وا وشخا

 . 75 1/4 (رعاشلا) يبلغتلا لطخألا
 (يدتقملا ةفيلخلا ما) نيعلا ةرق وا ناوجرا

 1 بام
 لاه و9“ 97 (فوسليفلا) وطسرا

 1 عوام ناكني تاق
 [هيراولاوب ةريدج هن" لا زم د نا "ال
 كو هه[ مالى ذك

 . 4٠0 (يجنرف فقسأ) فلوكرا
 ١), ؟8*/(ةيطنزيبلا) ةئيرأ
 . ١ (ةليبق) دزألا
 . ه7 ةماسأ

 1٠”7. يكاطنالا قحسا

 . ١١8 (قيلثاجلا) لوألا قحسا
 2١8١ ١9١. نينح نب قحسا

 . ٠١5 (بيبط) اطيلش نب قحسا
 . ١95 (بتاك ) يئانقلا يلع نب قحسا

 . ٠١/7 (بهار) ينارحلا قحسا
 .. 1, مادارا ةيذاإلا ا” يونينلا' قحسا
 ١8٠١. (ركشك فقسا) ليئارسا
 ايوب هاا نم ١ ييلز اجل اور لوألا ,ليئارسا



.4 

 (بيبطلا) يروفيطلا ايركز نب ليئارسا
 ا اح

 (يك اطنالا سويسودوات كريرطبلا) نافيطسا
7 

 درا (كريوطبلاو يناثلا نافيطسا

 (ايازح بوقعي رام ذيملت) سونافيطسا

011 

 ه5 ريكلا) رديكشاألا

 7٠١. 5 يمليدلا خروكسا

 ١١1(« «ه5ل١و «(ت١5٠53 هق ال يه مالسالا

 255” 25١ #5 لاو لم

 «غ1” «288 ال5 اله نيحوعاأ

 :2٠٠١5 ١١1(« 2(فلكنحأا" فكنحدأ فم

 ت1 وكام منول عنقخب

 تي لا ا نيا ل

 ءكال4 الالم (مله#خ ملال

 71175 و اي اولا

 ء5ككر 25ه مك: اه

07 . 

 /١١. 27 (ليلخلا ميهاربا نبا) ليعامسا

 . ١81 (ريزولا) لبلب نب ليعامسا
 . ١1/5 زتعملا نب ليعامسا

 8 لوألا ردنا مبا ةوسألا
 . ١77 يك رتلا سانشا

 ١٠5١. ليسي نب نافطصا

 . 88 الا 117 (غاش) ىشعألا

 . (نانويلا رظنا) قيرغالا
 .؟٠154 (ةيطلم نارطم) سويطانغا

 . 7117 (نايرفم) دواد سويطانغا

 .757 « 159 (نايرفملا) رزاعل سويطانغا

 . 7١1 يبارشلا نيكيتفا

 . 17٠١ (يجرملا ميهاربا تخا نبا) مارفا

 . ١” (ةريحلا فققسا) مارفا

 . 55٠ (نافلملا سيدقلا) مارفا

 ١5١. (روباسيدنج نارطم) مارفا

 2١١8 ١١5(« ماليع طيلوفارطم مارفا

 .1١؟5 ءكاا/

 ارابيا 111.١

 . 5 57 (دشرتسملا ةفيلخلا ما) نالبقا

 سديلقا ١159.

 . 7575 يقوجلسلا هاشكلم نالسرا بلا

 "ا « 59 (رعاشلا) سيقلا ٌورما

 258 ١٠« (كلملا) لوألا سيقلا ٌؤرما

0 

 . 7" (كلملا) ثلاثلا سيقلا ٌوؤرما

 . 45 (لوسرلا تنب) موثلك ما

 (ةفيلخلا) نيمآلا ١115« ه١158 ١51(«

 5 ١« 255ه ١55.

 .91 ع١ مل طبنلا وأ طابنألا

 . 75 (روطاربمالا) ساطسنا
 : 115 :يكرختلا قوظنا

 (قيلثاجلا) شونا 2١٠ 2١8١ ١85.

 دابا (يردتكمالا سفلا) :قورغأ

 1+ (ةليبق)» سوألا

 . 1" يرصيقلا سويباسوا
 5١. « 5م. (ةليبق) دايا

 . 7١ يئاطلا ةصيبق نب سايا

 ١/59. (اراد نارطم) سينوايا

 . 717 يناميلسلا نيكتيا
 . " 5 اهالاثيا

 21١/80 //١. يلع رب عوشيا

 ١1١8« ١١/8«( (قيلثاجلا) نونرب عوشيا

 ءككك ء(كل5ه ك5 ماو

 /١1.

1-0 



 . ١75 (سراف نارطم) تخوبعوشيا
 . ١٠/5 (ةثيدحلا فقسا) دادع وشيا

 . ١5177 (يباع ثيب ريد سيئر) دادعوشيأ

 . 3١ (ةريحلا نم) دادع وشيا

 . /١81 يزورملا دادعوشيا

 يرصبلا حاندعوشيا ١1١١( ١88.

 . ١5 (اربكع فقسا) اخ زعوشيا
 تك( 2١1١8 (ىونين فقسا) بايعوشيا

 . 7٠١ (ةرصبلا نارطم) بايعوشيا
 . 7١59 (لصوملا نارطم) بايعوشيا

 . 55 4 (نيبيصن نارطم) بايعوشيا
 هه ه4 (يلادجلا) يناثلا بايع وشيا

 .514 تا“ كال ثكاك هك
 2514 (قيلئاجلا) يبايدحلا ثلاثلا بايعوشيا

 ا دال 5-84
 (قيلثاجلا) لايقزح نب عبارلا بايعوشيا

 ل
 (قيلثاجلا) يدلبلا سماخلا بايعوشيا

 ,.3هه ء”له.١. 2555 ( 5

 ١94, 5١4. (رابنألا فقسا) ايليا
 ١”7. (ةريحخلا فقسا) ايليا

 . 88 (ينايرسلا كريرطبلا) ايليا

 .؟79 (روباسيدنج نارطم) ايليا
 ١"« 8١/. (ورم نارطم) ايليا

 51# ع؟١5 ( قيلثاجلا) يلقملا نبا ايليا

 ,.75ه ؛ ش5

 . ١51 (مورلا كريرطب) لوألا ايليا
 ى؟؟4 +9١ (قيلثاجلا) لوألا ايليا

 . 778 اال نلاكت5 03ه
 ,؟54 (قيلثاجلا) ميلح وبا ثلاثلا ايليا

55 . 

 . 37 يريجحلا ايليا

1 

 ١2م1“: «(ايانيشرب) ينيبيصنأا ايليا

 ا يا لها واللا ١ هنأ 8504

 . ١١17 يكملا بويا

 ب

 يتليبجلا ياباب 8١ . 8٠١ , ١١5.

 . "7 ريبكلا ياباب

 .ا١ا/ا/ ,759 (قيلثاجلا) يوباب

 . 757 (ةريزجلا فقسا) سويليساب
 ١. 147 (تيركت نارطم) يدلبلا سويليساب

 (تيزكت: طيلوفارطم)' يناثلا «: سويليساب
 . ١

 . 74 (تيركت نايرفم) عبارلا سويليساب

 . :١55 ئكرتلا: مكجب

 . 77 (بلك - - ينب ةليبق) لدحب

 .1" 217 2159 (بهارلا) اريحب

 يراخبلا 5 ٠١.

 .؟١٠م ١١5 (ةلودلا زع) رايتخب

 2ا١ا/: 2١859 .61١5٠ ليربج نب عوشيتخب

 ككل يقرناو_,اققالا# ماع ايزل
 كا

 | ٠0 اره 88 (سجرج نب عوشيتخب
 . 1 23186 (ريمألا) ردب

 . 77" زورهيف ناردب

 . 7076 ,؟517/ ُوَلْوَل نيدلا ردب

 أس علا نع ا الا"( كمرت) ةكماربلا
 نو ههننع انا :

 ١١١. (راكسوا) نوارب
 (لوسرلا) سواملترب ١7.6 ١5.

 تفشل شدا

 ء”4مه 5144 (قيلئاجلا) لوألا اموصرب



 .”ة5ا/ 2'”ةك5

 .١١/ا/ « ١75 ينيبيصنلا اموصرب

 75١9(«( ملسم وبا - (سويطانغا) يقميف رب

 .716 2555 ١

 . 75١ (انحوي) نودلك رب
 25755 57175 (ةلودلا نكر) قورايكرب

 "ل

 35 ا عكا اا سوما افيكرب

1 

 7١/. كاورم نب كلملا دبع نبا رشب

 5١. 1 المج نب نوراه نب رشب

 ١5١. (لوسرلا ناعمس) سرطب

 717 ميألا) ييزرصت نيرط
 (مجرتملا) قيرطبلا 6١15٠ ١5١.

 سوميلطب ١55 .

 . /١7 يبارشلا ريغصلا اغب

 41 11 ةليينؤو ركب

 سويدالب 7١/.

 . ٠١ / (رئاثلا) رادنب

 . 59 (ابابلا) رشع سماخلا ستكدنب

 31 (ةكييرطبلا) لوألا يباب
 14 م م ةلودلا كامب

7. 

 . 38 (كلملا) روك سماخلا مارهب
 . 7175 (تيركت ةنحش) يحيبسملا مارهب

 . 55 (ةيسرافلا ةكلملا) ناروب

 . 85 (رابنألا فقسا) سلوب
 . ١55 (تيركت نارطم) سلوب
 . 117١١ نوبسح نب نسلوب

 .1 1 (كريرطبلا مت نيشلاو رخبش سلو
 . 7١/5 (رصم ناطلسإ سربيب

 28١ ١88. ."ه (سلوب بألا) ناجيي

 ١١١. (ليئافور كريرطبلا) ديواديب
 ١١5. (نوقايذك رآلا) يوريب

 . 707/7 (ميعز) ياك وسيب

 . "16 اموت نبا ةلودلا جات

 . 7153 شتت ةلودلا جات

 . 510 قيشر نيدلا جات

 . 5175 (ليبرا مك اح) ىسيع نيدلا جات

 . ١85 (روباسيدنج نارطم) سيساذات

 . 18:(لقره وخا) سرودوات
 ١/85«( (دحاجلا يمرجاب نارطم) سرودوات

1 

 تكلف عمييتالا) لأ سوسيقرا

 .١مال ءاكم5 ءكالال كاد

 . ١17 (روطاربمالا) يطنزيبلا سليفوات

 . 05 (ينيص روطاربما) غنوست - يات
 . 112 17 9 راشلا فا رعفلا

 .ال5ه ١5(« ١/8(« 259٠8 (ةليبق) بلغت

 51 تروناميه ذاقت
 . 5١17 (رداقلا ةفيلخلا ما) ةنمت

 . 51١ (ياك وسيب نبا) نيجومت
 . ١ (ةليبق) ميم

 11: ع 5 ( 3 (ةليبق) خونت

 :115 1118 كشك ضقسا) اهون

 .ه/ «هال 2١5 (لوسرلا) اموت

 5١9. ازازب اموت

 م0 يذل 456 عمدا .ىتعرملا اهوت

 . هد لا

 . 77 . 1/5 (جاجحلا بيبط) قوذايت

١ 



 :83/ةزرق وبا سرودويت
 . 8١ ينوك رب سرودويت

 . 7/8 يبرعلا سرودويت
 . ١/1 . 537 يصيصملا سرودويت

 (سويسينويد وخا) اهرلا نارطم سرودويت
.١ 15 

 . 75 (خرؤملا) سنافويت
 9٠. («/6 ةربنق نب ستك اليفويت

 ١١9. (مجنملا) اموت نب سليفويت

 ث

 . ١517 ينارحلا ةرق وبا تباث

3 

 .ا١ا/ل5 2.١٠54 ١2م ظحاجلا

 .١ها 2١159 (بيبطلا) سونيلاج
 . /١81 (نابرلا) ليئاربج

 .١١7ا/ دمحم نب ليئاربج

 2١77 (بيبطلا) عوشيتحب نب ليربج

 5١ ١« بص”: لاك" آلآ":

 11١" ١« لهقث (طاط هل (آأ دم

 . ١"ا/ تك

 . 7/8 2( ؟55 انيطز نب ليربج
 . ٠١59 عوشيتخب نب هللا ديبع نب ليربج
 . هده ناشيم فقسا ليربج

 . ١51١ لاحكلا ليربج

 . 1 (ةليبق) ماذج
 .". 278 شربألا ةميذج

50 

 . 87 برعلا فقسا سجرج

 2٠١8 (كريرطبلا) يناثلعبلا لوألا سجرج
 ا لاا

 2١1٠ (بيبطلا) عوشيتخب نب سجرج
 ح١1 هنأ عاله54 (1ك»د٠

 .١ا/

 . ٠١ 54 (روباسيدنج نارطم) سيجرج
 7١1« 1١14. (لصوملا نارطم) سيجرج
 .75 ,ا/54 (رعاشلا) ريرج
 كالا هيا اللعب واحلا كه ربلا رفعج

 .٠١هم لهل

 .7”ه ورمع نب ةنفج

 . 771 يهيوبلا ةلودلا لالج

 . 77 يتربكنم نيدلا لالج

 . ؟ 55 (دشارلا ةفيلخلا ما) رانلج

 . 5517 (لصوملا ريما) نيدلا لامج
 . 71/8 ,0اا/؟ ناخ زيكنج

 . 7 4 5 (ىفطصم) داوج

 . ١91١ (يفتكملا ةفيلخلا ما كجيج) قجيج

 2ن تنزه

9 

 ,ا/ ,.85 ,179 يناسغلا ةلبج نبا ثراحلا

8 . 

 . ١7 (رصتتنملا ةفيلخلا ما) ةيشبح

 . ١8١ (اثيمرب يف بهارلا) بيبح

 ١5١. مسعالا نسح نب شيبح
 ١٠5٠. رطم نب جاجحلا

 2714 (2الا" يفقثلا فسوي نبا جاجحلا

 ١ ايلا يرثغا)ب 8.١

 708 ةيما نبا برح

 . 00 (ربكألا شقرملا وبخا) ةلمرح



 . 77 (قيلثاجلا) لايقزح

 . 711 يمشاهلا مركلا وبا فرشلا ماسح

 "ا ( يلهاجلا رعاشلا) نابع

 . ١59 (نومأملا ريزو) لهس نب نسح

 .ا/لا 2٠5٠ يلع نب نسحلا

 : 3717 ربضت نبا نسما

 . ١51١ ركاش نب ىسوم نسح
 2/١ 95« ”١0. (يلع نبا) نيسحلا

 . ” 5/ (يفتقملا نيما) رمع نبا نيسحلا

 31 م را بتناك ريع نب قيسملا

 الا ا

 . ١915 (روصنم نب نيسحلا) جآلحلا
 . ”© ةلبج نب ثراحلا تنب ةميلح

 ١١85( (ةرصبلا مك اح) يلع نب نودمح

 ١1١.

 . 75 يناهفصألا ةزمح

 . ١1 (توقاي) يومحلا
 .١؟*” 255 25858 255 يبايدحلا انانح

 2/٠١ (قيلئاجلا) جرعألا لوألا عوشينانح
 .ا١١الا/ بضل" ىلا

 (غ5١٠ (59 (قيلثاجلا) يناثلا عوشينانح

 م1 يل اتلاف

 ا
 ١١5. هيوشورسرب عوشينانح

 . ١7١ (يجرملا ميهاربا ذيملت) خونح

 ٠١2ه” «(٠١ه" «(١ه١ قحسا نب نينح

 كمال كال كالا فىلكذ

. 
 .١ا/ (يجرملا ميهاربا مع نبا) هاشيروح

 ُح

 . 7/5 يرسقلا هللا دبع نبا دلاخ

 ."/8 « 5/4 «5ا/ 25 ديلولا نبا دلاخ

 يكمربلا دلاخ ٠١١١.2 *21٠١ ١١5.

 2١8 (لوسرلا ةجوز) دليوخ تنب ةجيدخ
2-2 

 . ؟١ (ةليبق) ةعارخ
 . ١5 (ةليبق) جرزخلا
 . 7١9 مليد ريما هاش ورسحخ

 . 715 (مصعتسملا ةفيلخلا وخا) يجافخلا

 . ١55 (يقتملا ةفيلخلا ما) بولخ

 هاشمزراوخ 7/7١ .

 01 اع كيرف سيئر يرمادرلا
8. 

 . 7١/7 (ةيليعامسالا ميعز) هاشروخ
 تا اا( نوما ةجوزز :نارويقلا

4 

 ١”. قيلثاجلا عوشيداد

 . 577 الزيا ريد سيئر عوشيداد

 . م” ل

 7٠5٠. (دوهيلا تولاج سار) لايناد

 2٠١/8 (ليخد كريرطب) راد فقسا دواد

48 . 

 . 1572 (بيطلا) مليد نب دواد

 . ١5١ (بيبطلا) نويفارس نب دواد
 ١/65. ملسم نب دواد

 ,”ا54 (وكالوه ةجوز) نوتاخ زوقد

.075 

 ١١/8 « 5/!١. بوقعي نب ليلد

 . 7٠١ 6 (ةلودلا رصان ريزو) احند
 7١7١. (ليبرا نارطم) احند



 5١١. (زاوهالا نارطم) مليد

 . ١/85 يغافويرالا سويسينويد

 2١55 (كريرطبلا) يرحملتلا سويسينويد
 كلك ءهلكلممل كالا عل عه

7. 

 . 7717 (كريرطبلا) عبارلا سويسينويد

 . 557 (نايرفملا) ىسوم سويسينويد

 ١5. (قورسم) ساؤن وذ

 . ؟ 55 (ةفيلخلا) دشارلا

 (ةفيلخلا) يضارلا هه2١, ١95,2 2١907
. 8 

 . 98 (ةعيش) ةيدنوارلا

 . ٠١١ (ريزولا) سنوي نب عييرلا
 . /١ (ةليبق) ةعيبر

 . 7554 (بيبط) اياباحر

 . 4/7 (سرفلا دئاق) متسر

 . ١١5 (اثينح فقسا) مطسر

 . 78 (شربالا ةيذج تحخا) شاقر
 . 48 (لوسرلا تنب) ةيقر

 ء)5٠5 اه “١١ لوهجملا يواهرلا

 نبع عوابإ نحف لال

 5١57. ديشروحخ داهيبزور

 . ه5 25 (مورلا وا) نامورلا

11 1 : 1 0 

 . 7. (رمدت ةكلم ايبونز) ءابزلا

 م ١

 يالا /| فلاب (ديشرلا ةجوز) ةديبز

 انا

 ريبزلا 6٠.

 . 8 ةيتشودارزلا

 . ٠١59 (ىتم ريد بهار) اروعز

 /١81. يزورملا ايركز
 2'؟76ه01/ (رصانلا ةفيلخلا ما) نوتاخ درمز

8. 

 . 77 يدع نب ديز

 ا

 . ١517 (بيبط) لهس نب روباس

 . ه7 (سيول بالا) وكاس
 .97 تخوباس اريواس

 ./15 (طساو ريد بحاص) عوشي ربس

 7١. (ةريخلا نم) عوشيربس
 2١517 «,14١ه5 (قيلثاجلا) يناثلا عوشي ربس

0 

 ( قيلثاجلا) يحيبسملا نبا سماخلا عوشي ربس

 ل ا

 707٠ ١*”, (قيلئاجلا) روبنز عوشي ربس

 السا

 2, 7515 (قيلثاجلا) امويق نبا عبارلا عوشي ربس

 ا 1

 . 5١ (خرؤملا) تراويتس
 . ١7 5 (ةرصبلا نارطم) سيجرس

 ,« 58 (قشمد يف يلاملا ليك ولا) سويجرس
8 

 . ١61 ينيعسأرلا سويجرس

 اى نست (ماليع ناوطم)ا سيك س
 ا



 ١2ا/ال 2١/5 (قيلئاجلا) لوالا سيك رس

 ١18٠١. ءكالم

 2١48١ ١875. دلخم نب دعس

 . 5١65 (ايانيشرب ايليا وخا) ديعس

 . ١85 (بيبط) بلاغ نب نامثع وبا ديعس
 ةيكتسودلا ةلودلا ريما ناورم نب :كيعش

8. 

 . ١5 (- ينب ةليبق) نوكس

 ١5٠١. صربألا مالس

 . ١١/9 ديعس نب ةمالس

 7١. 7” بتاكلا ةمالس

 5١١. عاجش وبا ةلودلا ناطلس

 .؟”٠6 « 7155 رجنس ناطلسلا

 155 51 يميبطلا) ناني نو ةؤوجلب

 "امل دن

 (ةليبق) حيلس ١5( /١(« 55.

 ١1١١© ١١5. (ةثيدحلا فقسا) ناميلس

 . ١١7١ ناباب نب دواد نب ناميلس

 ..؟ كلام نب ةَميلَس

 11 ار نانوم
 . 7 (سيدقلا) يدومعلا ناعمس

 15 عاشلا) لا رمسلا

 ء؟6١5 :2315/ ةرق' نب“ ثباث ني نانس

, 

 . 55 (يمورلا ءانبلا) رامتس
 (١1أ١ (16© (515 (سوريترم) انودهس

 نو

 . 79 يسرافلا برهس

 نيكتكبوس  27864 2767لا٠٠١غ6 5١9.

 21٠١5 2١55 (ليخد كريرطب) نيروس
 ١. ها/

 . 17 يكاطنالا سويريوس

 5٠١5. ينادمحلا ةلودلا فيس

 . 555 (لصوملا مك اح) يزاغ نيدلا فيس

 . ١55 (رحاسلا) نوميس
 .557 /2١71 25١9( يطويسلا

 نش

 1١15 (« 5 5١. (انح ويإ وباش

 2١513, (يجرملا ميهاربا دلاو) روباش
. 

 . ١57٠ (يسرافلا كلملا ) لوالا روباش

 . ١55 (برغلا روطاربما) ناملراش
 مة

 . ١171 (لك وتملا ما) عاجش

 :(يلاقلا نييك رويك قبتاجلا رظلاو داورش
 2غ١١5 2١١١ ىهيوبلا ةلودلا فرش

 . 5١5

 715 ينارشلا لالا نيدلا فرش

 . 5517 (ريزو) يدلبلا نيدلا فرش
 "عه يبنيزلا دارط نب يلع نيدلا نقاش

 ا

 61١91 ١97. (ردتقملا ةفيلخلا ما) بغش

 ٠١٠١. (عيطملا ةفيلخلا ما) ةلغش

 ,١هال (ةلجد ةثيدح فقسا) نوميلش

1 . 

 . 5516 اموت نبا ةلودلا سمش

 117 ىسدقلا نيدلا سيك

 (يدتقملا ةفيلخلا ةيراج) راهنلا سمش
11 

 7١. (ةريحلا فقسا) )١( نوعمش

 . 3١ (ةريحلا فقسا) (؟) نوعمش

 . 151 (ريشدراور نارطم) نوعمش

 م



 61 (شسراف قارطم) نوعمش
 . 7١ (ةريحخلا فقسا) رباج نب نوعمش

 . 16 (ةليبق) نابيش
 . 87١ (يدا نارطملا) ريش

 . 557 بويا هوك ريش
 . 1"7/ (رصنتسملا ةفيلخلا ما) نيريش

 نع

 . 7١9 دابع نب بحاص

 . 37 (ريما) رهوج هللا دعاص

 . 75/ يريظحلا هللا ةبه نب دعاص

 . /٠١1 (ماشلا يلاو) يلع نب حلاص

 . (- ينب ةليبق) رخص
 (ةلحلا كلم) ةلودلا فيس سيبد نب ةقدص

 5١17. 05ه

 4٠0. 25/7 (سدقلا كريرطب) سوينورفص
 . 31/5 (بيبط) ناميلس يفص
 ,50ه7 (٠2”ه7” يبويالا نيدلا حالص

 5 735١.
 ,هه (لدجملا) يلصوملا نانحوي نب ابيلص

 ءكدال يأ ىلا ءالث له هك

 نلأداأال 2لكأ١) ءل»#ه لالا

 كم“ عك الال ءكالاخ علام

 نم ملكرك لمزله امك

 دوس اد جا سال ناقل عد

 ع(” 27575 5١" (#4 5”_5”«2 ٠

 5”2” ءا”١5 (ا”هه "565

 .” 731 51”2ا/ 25515

 2١ ا/ (ناهريطلا فقسا) اخز ابيلص

 65 ١.

 .854 « م١ (قيلثاجلا) اخز ابيلص

 اد زاب ميتلا لوما ماشيم
 62 ٠١٠١«( (عوشي دبع) يوابوصلا

 بكانارم بيتا ١,2 ةبزاارب 67 ©

 "0 را

 . ١" (نابرلا) اموص

0 

 . ”ه (ةليبق) ةمعاجضلا

 (هّللاب دضتعملا ةفيلخلا ما) باوص وا رارض
1 . 

 ُّط

 . /٠١1 (ةفيلخلا) عئاطلا
 .:/؛"”دايز نبا قراط

 . ٠١5 (دادغب يف يحيسم هيجو) دازاط
 . 7٠٠ دازريش ريمآالا بتاك دازاط

 . 75١ (دجنتسملا ةفيلخلا ما) سوواط

 (خرؤملا) يربطلا 2١5 ١"”' 2ه١٠6١5.
 اا ا هبال :كب ل رغط

 .ه٠ ةحلط

 ١/01. (رصم مكاح) نولوط

 (ةليبق) يط 21١5 8/2١ 59.
 لعل اال اليؤي بييركلا7 لوألا: شؤؤاغسيط

 كبها ع امدؤع 3575 1

 عا 0 ع 5101 ةسنألال» معزا

 هدام اه دج 2” نإ 55 لع اا

 ل ا و لة رف

 ف 0004 .( هازل يف يدا ] كاع غ١

 210 67 تعض ا هسا كف

 00 ل ا لا لا



 « ٠ ١ «ا١ 17 اد5كك5ك (ىككم

 .”555* 2( المل

 ُْظ

 .751 2555 (2 55ه (ةفيلخلا) رهاظلا

 . ١55 (يضارلا ةفيلخلا ما) مولظ

 .لا 25٠ « 1:5 (دمحم ةجوز) ةشئاع

 . 37 (يمطافلا ةفيلخلا) دضاعلا

 . /١ (ةليبقإ ةلماع

 ١". 258 ١21م. (ةليبق) دابعلا

 .85 «96© (لوسرلا مع) سابعلا
 1١7١. 154 نومأملا نبا سابعلا
 “2٠١ (ديشرلا نوراه تحخا) ةسابعلا

615 . 

 . ١55 يرهوجلا نوع نبا ادبع
 .؟١١ دازاط وخا هللا دبع

 .177 «ال١ رييزلا نبا هللا دبع

 . ١85 (دضتعملا بتاكإ ناميلس نب هللا دبع

 . ١ 5 ؛ رهاط نب هللا دبع
 15١ ١. (بيبطلا) يروفيطلا هللا دبع

 . 5 سابعلا نبا هّللا دبع

 . 47 بلطملا دبع نبا هّللا دبع

 . 47 حافسلا مع يلع نب هّللا دبع

 . ١957 زتعملا نبا هللا دبع

 . 51 (لخادلا) نمحرلا دبع

 . 7١ عهد مجلم نب نمحرلا دبع

 . 5557 (نيدلا رخف) حيسملا دبع

 ١5”. «/85 يريحلا حّيسملا دبع

 . 7١/8 بتاكلا حيسملا دبع

 6 « 57 (دمحم دج) بلطملا دبع

 نبذب 3/2 ١ ولنا .نتاوره نب :كلملا دبع

 .8م8 (ىلال ىف

 . 555 (رعاش) يرصملا معنملا دبع
 "ا دا ل

 2٠١ 25٠ (قيلثاجلا) لوألا عوشي دبع

7 

 . (١7/8 قيلثاجلا) يناثلا عوشي دبع

 .3171 (ايازح فسوي.وخا) عوشي دبع
 . 711 (ورم نارطم) عوشي دبع
 . 707١ (لصوملا نارطم) عوشي دبع
 271١ (قيلئاجلا) ضراعلا نبا عوشي دبع
 ا ا

 . 5137 (قيلئاجلا) يلقملا نبا عوشي دبع

 11 نيرو رب وض ديع
 . 5/7 حارجلا نبا ةديبع

 : 15 تثير وتعا نب كامنع

 + :١175 (لاملا .تيييخاض) ديعس نب نامثغ

 «49 « 5/7 « 4" (ةفيلخلا) نافع نب نامثع

 .ال5 216ه ( 1753 هد

 . ١7١ (مصتعملا دهع يف دئاقلا) فيجع

 . 47 (بهارلا) يونينلا سادع
 (نئادملا مكاح) ميور نب ثراح نب يدع

 ."ا/

 .77 2 /1١1 (رعاش) ديز نب يدع
 1 ور ةربع
 . م4 كلملا ءاطت“ قب كلما رغ

 . ٠١59 (رصم يف ةفيلخ) هللاب زيزعلا
 . 557 جرفلا وبا نيدلا دضع

 . 1١7 عفان نب ةبقع

 . 15 (- ينب ةليبق) ليقع



 . 75 ايالصوم نسحلا نبا ءالعلا

 ١15. (سنؤم بتاك ) ناولع
 «145 2١9 (ةفيلخلا) بلاط يبا نبا يلع

 ل١١ 3ث5 29ه ءالا يله هد

15 5. 

 . 517 (لبه نبا) دمحا نب يلع

 . 7 1/8 (بيبط) ةبهارلا نبا يلع

 . ١75 يربطلا لهس نب يلع

 . 7٠١9 سابع نب ىلع
 . ١57 لاحكلا ىسيع نب ىلع

 . 51/5 (دادغب ةنحش) رداهب ىلع

 .؟57 27514/ 27155 يكنز نيدلا دامع

 2١94 21١99 (قيلئاجلا) لوألا ليئونامع
 ءلدك ماا ماكل اكلم

 كلا

 7١٠١. (يامرجاب نارطم) ليئونامع

 (هيخا عوشي دبع عم) راهشلا ليئونامع
 ١3١65. ء”54 645

 «588 («( 55 (ةفيلخلا) باطخلا نبا رمع

 «ك؟ 2 كتر 2 همه 2 ت5 (2ه"“" (:8

17 7 

 ال5 «,الده «2ال54 زيزعلا دبع نبا رمع

 ١. 70ه كال“ نهب لح ىلا

 . ١/15 (رابنالا بتاك ) فسوي نب رمع

 . 78 رارملا لكا رجح رمع

 44. ضاعلا نب ورع

 . 7/8 يمخللا يدع نب ورمع

 . 79 ىربكلا دنه نب ورمع

 . ١5١ (لدجما) يناهريطلا ىتم نب ورمع
 .7/8 ١75« هّللا ميت مهف ورمع

 . 75 ءايقيزم ورمع

 (ريزو) يبلغتلا روصنم وبا ةلودلا ديمع
58 . 

 . ١3 عصاقرو يبا خرب دعس با ريمع
 عوشينانع ٠١/.

 جا مم 1 < -ىداتعلا" يرهوجلا «نوع

41 

 7٠١5. يحيسملا لهس وبا ىسيع
 2١١9 «1١1١1ا/ (بيبطلا) شيرق وبا ىسيع

 ممر ل 1 ينو اولا سدا
4 

 عيا اا سسيونالو ؟ غو دارا شيع

 . ١

 ١١١. «(١هال 2( ١هه افولحش نب ىسيع

 .35/ ( 15 مجرم نب ىسيع

 . ١5١ ىبحي نب ىسيع

 (عييطلا): ةراظعلا نبا فسوي نب ىسيع
157 . 

 . ؛ 5 (بهارلا) اصيع

34 

 . 7/5 (ناخليا) دومحم نازاغ

 . ١/865 (ةحلط قفوملا بيبط) بلاغ

 . ه/ (دنهلا) روناغنارغ

 ./75 (كارح فقسا) سويروغيرغ

 . ٠١ (ابابلا) ريبكلا سويروغيرغ
 ١17٠١. 2517 يزنيزنلا سويروغيرغ
 هال ها ارا نب ةيكزث ا ةتشاسغلا

 ء 69 21ج 3-6

 ٠٠١. (يفكتسملا ةفيلخلا ما) نصغ

 . 757 (ءيضتسملا ةفيلخلا ما) ةضغ



 ١55(« ”١57. (دمحم رصن وبا) يبارافلا

 .ه0 2« 535 (يلع ةجوز) ةمطاف

 2١٠05, (١2ا/5 يك رتلا ناقاخ نب حتفلا

. 

 . ١55 (رهاقلا ةفيلخلا ما) ةنتف

 . ١8٠١ (هّللا ىلع دمتعملا ةفيلخلا ما) نايتف
 ./786 « 85 (قيلثاجلا) نويثف

 , 1654 01737 نابولا) نوينف

 . 3١ 54 (بيبط) مورلا راد نم نويثف
 751١. اموت نبا ةلودلا رخف

 . 7١ ةلودلا نكر نبا ةلودلا رخف

 (ناويدلا بحاص) ىناغمادلا نيدلا رخف

 ْ .”ا/ا

 . 559 (مامالا) يزارلا رخفلا

 .؟١١5 ةلودلا ناطلس ريزو كلملا رخف

 . 7/5 (رعاشلا) قدزرفلا
 . 4 سرفلا
 . 57 (فوسليفلا) سوريفرف
 . 185 (يحيسم هيجو) هاشنخورف

 . 5375 (بيبط) ريرج نب لضفلا
 2,١55 (ديشرلا ريزو) عيبرلا نبا لضفلا

 . ١

 ١15. (مصتعملا ريزو) ناورم نب لضفلا
 25٠١9 ١٠5١م (ةلودلا دضع) ورسخانف

 7٠.

 ١5١5( (رمع قوراف روتك دلا) يزوف

 "للا

 . 57 (روطاربمالا) سكيبيليف

 ٠١. (تيدورفا «راتشع) سونيف

 امي

 وف

 2555 21١4« (ةفيلخلا) هّللا رمأب مئاقلا

 7 ل ا

 . 7/6455 ردنملا نبا. سوباق

 257 (”١5ا ١7 (ةفيلخلا) رداقلا

0 

 ١91١. 2185 هللا ديبع نب مساقلا
 . ١١5 ديشرلا نوراه نبا مساقلا

 ١95. « 92١ه (ةفيلخلا) رهاقلا

 ١05« ١1١. (نيبيصن نارطمإ) سنايربق

 . ١1/9 (هّللاب زتعملا ةفيلخلا ما) ةحيبق

 .ا/ ناطحق

 . ١757 (قثاولا ةفيلخلا ما) سيطارق

 ةطمارقلا ١95« 70١.

 . ١1/9 (هّللاب يدتهملا ةفيلخلا ما) برق

 . 51/7 (ةليبق) ياطخ هرق
 ١١٠١١. (دلب فقسا) سوقايرق

 (كريرطبلا) سوقايرق ١157 « 8/8/١.

 ا ا لل

 ل ل

 ا ا مل

 .118 ١557« يكبلعبلا اقول نب اطسق

 .15 « 1١ (شيرف ميعز) يصق
 .”ه 27 1١5« 2١ (ةليبق) ةعاضق

 . 707 زامياق نيدلا بطق

 .707 دودوم نيدلا بطق

 (مئاقلا ةفيلخلا ما ىجدلا ردب وأ) ىدنلا رطق
7 . 

 . /١/1 (نابرلا) سنايرفق

 .؟756 نيدلا رمق



 9١. (ةيردنكسالا كريرطب) شروق
 9١. (ةيردنكسالا كريرطب) امزوق

 . ه8 ستسلبوكيدنا امزوق

 .18 1 (ةليبق) سيق

 ََك

 . ١8 (ةليبق) بعك نب ريثك
 . 70/7 (ةليبق) تياركلا

 .١ه7 ٠7١ه ناورش ونا لوألا ىرسك
 ,”# .٠”*, 9 (كلملا) يناثلا ىرسك

 ١. 735 هه 2" 25+

 .77 201١5 (- ينب ةليبق) بلك

 . 51559 (رهظتسملا ةفيلخلا ما) راهيلك

 .7/8 ١5(« «ال (ةليبق) ةدنك

 ه1 قا ني فسر قبا) .يدنكلا
 . ٠

 ١95. يمليدلا نيكتروك

 يبكوكلا 7١7.

 .775 يللونوك

 . 7” يمليدلا داب وقيك

 نحل وول تس
 2,١١4 (شاغب ثيب فقسا) سيك رويك

 . ١١

 . 1/9 (ناشيم تارف نارطم) سيك رويك

 8٠١. 21/9 (نيبيصن نارطم) سيك رويك
 27/94 ال” (قيلثاجلا) لوألا سيك رويك

6 

 2١55 ١537. (قيلثاجلا) يناثلا سيك رويك

 . 7١5 يليبر الا سيك رويك

 25ه يلاح ثيب نم بهارلا سيك رويك

71 

 (روطاربمالا) (:) نوال 2١١9 ١١٠١.

 . ١71 (تايضايرلاب ملاع) نوال

 2١8 7١. «/م «ال (ةليبق) مخل

 دادغب يف نايرسلا فقسا) اثبش نب رزاعل
1١ 

 . ١597/7 (لصوملا نارطم) اقول

 ١7١. (ديهشلا) ثيل

1 

 مولا[ < كان ةفيلخلا)  نوومأملا

 دس 35 تي نس" سدر ١11١ 4 سمح ااا

 لوا هلو. 2(لك1:ه ١55

 ما بالام 16م

 ىلا مادبا احلا لنا

 ."5" «"ه «"15 (قيلثاجلا) هما رام

 . ١7 (مصتعملا ما) بيبش تنب ةدرام

 . 7١7 (سيدقلا) يرام رام

 2١55 «(١1١ه (بايدح نارطم) همع نرام

 57 يدا فل

 . ١7 6517 ىيتيركتلا اثورام

 . 89 (سيدقلا) نورام

 ,هه ,ه4 (لدجمل) ناميلس نب يرام
 دل دس اوي تح ال نر تا

 01221 ا اا

 001 ا راما ا

 تلقا 3 ا لا ا

 د يا 1 قا ا يل ري ل

 م 7 عن ايش سنع خ1 ني ترم :



 275737350 #0 ايا اك

 كو كد تكل 5

 ا تا ل ا ل را

 . 7 1/ اموت نب دعاص نب يرام

 5١5(« 25١8 (قيلثاجلا) ىبوط نب يرام
 75015 1 للا

 نيتدقت ونا اانا ناو

5 

 7٠١/. «2155 (ذامع) ييانوزام

 . ١75 نراق نب رايزاملا

 .ا517١ «الال (يدوهيلا بيبطلا) هيوج رسام

 . ١19 ينارصنلا سيج رسام

 2١377 ١5١(« (بيبط) انحوي وبا هيوسام

1 

 2١48 ١554. 8 (بتاك ) ديلولا نبا كلام

 . 57 2 17* هّللا ميت مهف كلام
 . ١14 (ةفيلخلا) يقتلا

 2١١9 ١55( اله (ةفيلخلا) لكوتملا

 ءك١5 ل١56 لهو علال

 ءكاله هلال ءكال“ علال

 ءكالو ءكال4 ءكالال لالك

 ا“

 136 يوكو يتنريد نم ةالوي نب ىف
 . 717 (مكاح) ينمرالا نيدلا دهاجم

 .7ا” 2757/7 كبيا نيدلا دهاجم

 . 5517 (تيركت ريمأ) زورهب نيدلا دهاجم
 . 51١7 (ريزو) بلطملا نبا نيدلا دجم
 131 تارقلا نيا ريرولا نبا نسا

 . 114 (نسحلا ديفح نبا) دمحم
 ٠١(« 2١5 ١8( (مالسالا لوسر) دمحم

 22ه 56 هه ه٠. (ةه حوا لا.

 5٠.٠١ ١« «(تلدل ( ل٠١. قر بىللال

. 6 

 ١5( ١8١. مامالا) نسحلا نب دمحم

 . ١ 5 5 رهاط نب دمحم

 . 48 هللا دبع نب ىلع نب دمحم

 117 :تايزلا كلما دبغ نب دمحم

 . ؟ 59 هاشكلم ديفح (ناطلسلا) دمحم

 . 7١6 نيدلا ثايغ دمحم

 .31851 رك اش نب. ىسوف لمحيم

 . ١79 (هللاب نيعتسملا ةفيلخلا ما) قراخم

 . 57 (- ينب ةليبق) موزخم
 .8١٠ه بهارلا سقرم

 . ١ (نابيشلا رمع وبا) ربكألا شّفرملا
 .7ا/ ء14 ,ا/١ مكحلا نبا لوألا ناورم
 .1/ هل يف يناثلا ناورم

 . 559 (1 نامعنلا كلملا تخا) ميرم

 .7148ه ع7 غ1 ع 785 (ةفيلخلا) دشرتسملا

 ."5ال 2555 ١2ه" (ةفيلخلا) ءيضتسملا

 2517 ,7585 2١8 (ةفيلخلا) رهظتسملا

. 9 

 ؛”0” 2555 2754 (ةفيلخلا) مصعتسملا

5 . 

 . ١1/9 (ةفيلخلا) هّللاب نيعتسملا

 ٠٠١. (ةفيلخلا) يفكتسملا

 ء5ه١ *“١514« (ةفيلخلا) هّللاب دجنتسملا

548 . 

 1 ا راب تا ب ةفيلتلا) رمهفبتملا
 « 77/ (رصم يف يمطافلا ةفيلخلا) رصنتسملا

75. 
 17 4 4 ىف وجلدبلا ةرعسم

0 
 ١”2١« اا مب «5 1 (خرؤملا) يدوعسم 2 ملال م |

 6 1 1 م1 *!” 21 5000" 2١

 0 مج



 ل ل ل

 ويانا ني 152153 اولا حيسملا

 51 ١ ١5٠.٠.

 ءله ءل54 ل” 23١١٠١ مل ةيحيسملا

 هيلع 4 ١ ةلعازلا 6 6 14 ع1

 /1 5 « ١١.

 غء4١٠5 «('؟١١8٠5 ١٠٠٠«( (ةفيلخلا) عيطملا

 .١٠5ا/ل (”5. 5

 2,5! ,ها“ ,ه٠. نايفس يبا نبا ةيواعم
 قه .(با/يتل ىلا نال ع ال١ كه

 . ١ ه7

 .ا/١ ديزي نبا يناثلا ةيواعم

 . ١/9 (ةفيلخلا) هللاب زتعملا

 (ةفيلخلا) مصتعملا  2١1465هه ١ 2١5١

  1١1(اكمل «(كل 25١55 ١/١ «

 ا/' ١ ا .

 2١/7( 2١84 (ةفيلخلا) هّللاب دضتعملا

 5١ ١. يكلمك كله

 1١/٠١ « ١/8. (ةفيلخلا) هللا ىلع دمتعملا

 . يم ٠ ناندع 7” .

 . 7٠75 (يحيسملا ليبرا مك اح) ا

 قال .ءكال“ ءاالا 2ء”١5 لوغمل

. 

 . ٠١ يكعلا ميكح نب لتاقم

 ١97 2١95 («١ه9 (ةفيلخلا) ردتقملا

 . 7 ا ع1
 ,58ه 27588 (الالا“ (ةفيلخلا) يدتقملا

755 . 

 ,غ”159 (2715/ (2 157 (ةفيلخلا) يفتقملا

”5 . 

 (ةفيلخلا) يفتكملا 5/2١ 2١9١ ١917.

 اوسع 7ع .. (قيلثاجلا) لوألا اخنيكم

 ير اش ا ا ريب ا رتح

."4١ 

 (قيلثاجلا) يناثلا اخيكم 2١579 07٠١”,

 اوشا ثدي

 يقوجلسلا هاشكلم 271 7١8.

 (تيركت طيلوفارطم) قداصيكلم ١771 .
 نلاقي / نارا/ 7” .(نويمختللا) ةرذانملا

 را

 (ةفيلخلا) رصتتملا ١1 .

 .79 217/8 يناسغلا ثراحلا نبا رذنملا

 ١”. « 7 (كلملا) نامعنلا نبا لوالا رذنملا
 . 78 لوألا رذنملا نبا يناثلا رذنملا
 259 27/8 ءامسلا ءام نبا ثلاثلا رذنملا

 .مىا/ 95

 . 75 عبارلا رذنملا

 :171 كوجرس نب روصنم
 ١7٠١. 2207 (سنوفلا) انكنم

 . 71/7 (ناخ زيكنج ديفح) وكنم
 اال .٠+١ (ةفيلخلا) هّللاب يدتهملا

 . ٠
 ءا8١١ «ء١١ا/ل 2١١5 (ةفيلخلا) يدهملا

 طول عال ىيللو ىعاكف

 . لا 0

 ١5. كزي يذ نب برك يدهم
 . 7١ 5 (ريزولا) يبلهملا
 ١١١. (يبنلا) ىسوم

 . ١5١ دلاخ نب ىسوم

 1 نوقيإلا ةفيليلبا عربا .ىتسوم
 . /١917 (سامشلا) ىسوم

 . ١١9 (بيبطلا) يفوكلا ليئارسا نب ىسوم
 . 1217/9 ريبكلا اغب نب ىتسوم

 .زازقزا/ رك,اش نب ىنمؤم



 ١١5( (لصوملا مك اح) بعصم نب ىسوم
 ١. هال ق9

 . 7559 يدوهيلا نوميم نب ىسوم

 . 74 ريصن نبا ىسوم

 (ةفيلخلا) يداهلا ىسوم ١٠٠١« ١5١(

  5١(علره١.

 1١7/07 « ١85. لك وتملا نب ةحلط قفوملا

 14و «515 (ريزو) يمقلعلا نيدلا ديؤم

 .؟”7ه 2 "”ا/#:

 . 555 (ريزو) يمقلا ديؤم
 . ١١/5 (زاوهالا فقسا) ليئاخيم

 .١ال5 2١51١ 2١55 هيوسام نب ليئاخيم

 (غ١١؟١ غ8! ريبكلا ينايرسلا ليئاخيم

 6 لايرلا ع3 ا ا يا

 255ه (.”595 2” عا *؟

50. 

 . 1١ (ةيواعم ةجوز) نوسيم

 ل

 . 2/7 (ذامثع ةجوز) ةلئان

 11 23737 (رعاشلا) ىنايبذلا ةغبانلا

 ء5ه9 .؟5ه26 ,؟ها/ (ةفيلخلا) رصانلا

 3م م6 يا و

5115. 

 غ١١٠5 2١948 ىنادمحلا ةلودلا رصان

 +01 ىلا 675197 65 غ5

 . 7١/7 (ةليبق) نامبان

 . 7 4 رصن دخوبن

 . 4 5 يشاجنلا

 . 5057 بويا نيدلا محب

 . 5115 يبارشلا نميلا وبا ةلودلا مجن

 . 7١ (ةريحلا فقسا) ياسرن

 . 5 1/ (يفتقملا ةفيلخلا ما) ةهزن

 .5165 (تس) ميسن

 . 7714 يحيسملا نوراه نب رضن

 . 557 (سرطب بالا) يرصن
 . 775 ىسوطلا نيدلا ريصن

 ٍ مه (كبانا) كلملا ماظن

 كاس نسب
 2” «؟765 (ةريحخلا كلم) لوالا نامعنلا

 506 ١”.

 1 ذوسألا نيا يناثلا تامعتلا
 .غ 8+ الاه رذنملا نيا كلاقلا نامعنلا
 . 79 يناسغلا رذنملا نبا نامعنلا

 17 (يوطارسالا] وقفا
 17 اون

 785:5: 067" نيذلا رون

 . ١7 (يناملالا ملاعلا) هك دلون

 هه

 . 77/7 (مصعتسملا ةفيلخلا ما) رجاه

 . /١9 يضارلا ةفيلخلا وخا نوراه

 7٠١. 5 كونح نب نوراه

 (غ١5١ ١٠١ه 1١١« ديشرلا نوراه

 غ6 . 415705 اال اا

 «2(٠١هه ال٠55. (ا١5١5 ل0

 «لا8١ (الككا١ (اطدطهق اكد هم

48. 

 . 7 5/ (بهار) ناتسجس نم نوراه

 . 7١5 (ةلودلا رصان ىخا نبا) هللا ةبه

 . 717 (يزيفونملا نهاكلا) اموت - ةبه



 هل ل812 يأ 29 (روطاربمالا) لقره

 5١. كمل

 .؟١/ ( عئاطلا ةفيلخلا ما) رازه

 ,ءال5 اله ,ال5 كلملا دبع نب ماشه

 .95 2895 2م4 ملال

 ١”. ؛«؟59 « 78 ثلاثلا رذنملا ةجوز دنه

 . 79 (” نامعنلا كلملا تخا) ىرغصلا دنه

 3١. (ةريحلا فقسا) عاشوه

 الاله ,اآلال5 ,اال 2559 وك الوه

7 . 

 ١١5. (رعاشلا) سوريموه
 . 71/7 (ةلطايهلا) نوهلا

 ءاال5" .١5٠« (١هه (ةفيلخلا) قئثاولا

 . ١7

 . /١/81 (روطاربمالا) سنلاو

 . ١57 (روطاربمالا) سنايريلاو
 .55 25” «(15/7 1١4(« لفون نب ةقرو

 ءاله «,ال5 كلملا دبع نب لوالا ديلولا

 .88 ملال ءالال

 . 89 يناثلا ديلولا

 ١55. (نيمالا) بهو

 1٠. ينوسكسولكنالا دلابيليو

 يي
 انفي

 ١٠٠. قيرطبلا نبا ىيحي

 غ١ 2١17١ يكمربلا دلاخ نبا ىيحي

 . ١6

 2١851 5١١ يتيركتلا يدع نب ىيحي

” ١/8 

 1 ااا

 . 7715 (بيبط) ةلزج نب ىسيع نب ىيحي
 . ١١/8 مجنملا نب ىيحي

 ١5١. كوراه نب ىيحي

 . ١557 (بيبطلا) يزورملا ىيحي
 ,51(كلملا»:لوالا درجدزي

 . 4/ رايرهش نب درجدزي

 .ا/7 «2ال١ (ةيواعم نبا) لوالا ديزي

 2م” .ا/5 «ال5 كلملا دبع نبا يناثلا ديزي

 .45 فم ىلال

 . 8٠7 (ةرصبلا يف) بلهملا نب ديزي

 . 7١ ةمقلع نب روفعي

 111 (نيمألا) ثوقعي
 . ”/ يعداربلا بوعي

 2١٠١5 #2١ (قيلثاجلا) يناثلا بوقعي

 .١هم ءا١هال ء٠ه5

 ١١١. ايازح بوقعي

 .؟"٠15. 97 يواهرلا بوقعي

 . 5١5 يجورسلا بوقعي

 .19 255 ,7”"2 يموشاللا بوقعي

 . ١8 (خرؤملا) يبوقعيلا
 . ١ 45 (رهاط نب دمحم بئان) ناظقي

 . 77“ 27٠٠١ (لصوملا نارطم) اهالابهي

 51١”2 (قيلثاجلا) امويق نبا يناثلا اهالابهي

 4 اب

 . 5١ ( قيلثاجلا) يلوغملا ثلاثلا اهالابهي

 . ٠05 (روطاربمالا) يكشوموش سيئاوي
 . 541 (نيبيصن نارطم) (ةليصب وبا) انحوي

 . 814 (جيزاوبلا فقسا) انحوي
 . 854 (ةثيدحلا فقسا) انحوي

 ١/815(« ١85. (يباوزلا فقسا) انحوي

 . 71553 (سخرس فقسا) انحوي



 . ه5 (نيصلا فقسا) انحوي

 . 5١ (ميلشروا كريرطب) انحوي
 751٠. ١237ه (نورام ذيملتإ انحوي

 . ١7٠ (قشمد نارطم) انحوي

 ١١78© ١1. (نيبيصن نارطم) انحوي

 : 15 (كريوطبلاو ةتارالسلا وبا انحوي

 ١/( (2ا“١ «(ةريحلا نم) قرزألا انحوي

5 . 

 . 5١5 (بهار) جرعالا انحوي
 : 17731511 ئمافالا ابوي

 "ا مم اكن اكسو

 . 7٠١ (قيلئاجلا) اترم رب انحوي
 2١1075 (لصوملا نارطم) عوشيتخب نب انحوي

 1855 128 عارم

 .؟ 4 ناشوش هرب اخوي

 2777 «(قيلثاجلا) لاغرطلا نبا انحوي

01-1 65 

 6-16 ١5717( (بيبطلا) هيوسام نب انحوي

 كيلا للا ا ا للا ل

 "ولا ا داوح

 2١8٠١ ١8١( (قيلثاجلا) يسرن نب انحوي

 165 ١/7 عا راما

 .157(توئيسلبفلاو ناله ةي'ابسوب

 . ١815 (قيلثاجلا) ثلاثلا انحوي

 . ١0/1 (كريرطبلا) سماخلا انحوي

 75١4( (قيلثاجلا) ىسيع نب سماخلا انحوي
 ا ل ا

 248١ 48١«؛ 2/٠ صربالا ينسادلا انحوي

 .١/ا/

 (غ95١١ ١١٠١« 2١١١ يثايلدلا انحوي

 ” رخو

 «.75 الا (سيدقلا) يقشمدلا انح وي

 "د

 . ٠١ (ايكاطنا كريرطب) عبارلا انحوي

 2١45«( ١85« (قيلثاجلا) عبارلا انحوي

0 

 . (يثايلدلا انحوي رظنا) اباس انح وي

 27١7 (قيلثاجلا) لاغرطلا نبا عباسلا انحوي

 لا ا

 77( قيلئاخا) كورا ىب نسدارلا انتو

 ااا

 5٠. نورام انحوي

 7١5. غالوج نانحوي

 2١5 ١5( (روطاربمالا) لوألا سناينتسوي
 تار ل

 . 17 (روطاربمالا) يناثلا سناينتسوي
 . ١5 (روطاربمالا) لوالا سنيتسوي
 7١. (ةريحخلا فقسا) فسوي

 ١45. (ةيردنكسالا كريرطب) فسوي
 . 779 ينامك تلا قابا نبا فسوي
 . ١١7٠١ ابيلص نب فسوي

 16 مع نإ ينسب
 .؟8١5 « ١٠7م ايانسوب فسوي

 للا ١٠١8 5١١١)  ايازح فسوي

 لو

 1+ ةيينغ هللا كور بقسوب

 ١9١. (بيبطلا) رهاسلا سقلا فسوي
 . ١/١ يرصبلا ريصقلا فسوي

 "6١١ ١5١. ورم نارطم فسوي

 ..4 نانويلا

 . 8١ (يبنلا) سنوي
 7١. (ةريحلا فقسا) ليئوي

 . 61 (دزوبدزي) وس - يب
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 1 كا وسلا ع كل 00
 | نيكل حان (!طئالعرج عل الأب هدمت 5

 ١١ ١ يذعبل هن وسعيشب + هل "ساذج عدلا ) ق4 1 1
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 دهس ن دينا ”غا وج ش ا 1

 1 ب اان 0 1 ملول اليجر 3 17 م هش ( ١ كم

 اناناس .ةير ا يدق ؟ارقه ناش

 ريل رى هلاياع (!هفهبجج و راإ]ما ف 5-8 1
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 ونه هسا ن 5 3 كميل

 نا 0 1مم 0
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 ب !(مايئياو ةلالبرز جار يدع
 نإ عنب ةهلبل سر / ايس ري نيا“ يدهف_ أه

 زيعبل | لوح تاور ديسير وا كا انبز وراد م ١ مرح 1
 +7.” 0 سحب  مسزلا ىلا وم بقنا

 ري سن (انباوورملا نب ذر طيب هلو 3ءايه /اايالن ا

 يلابعالا ب ا
 رع انياب نيا ءابإ كتم م

 071 "ا

 521 (رضبإ أ ةلااع

 1 ف , اثكح م
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 عقاوملاو نادلبلا سرهف

 ال و

 . 777 ىرغصلا ايسا

 . (ركب رايد رظنا) دما

 . ١6 (نصحلا) قلبألا
 ب81 4 5-15 نينا

 1 ارو دعا

 دال كانيحألا
 .ه5 ١4.« 2١/8 (رحبلا) رمحألا

 ا ا 4 ناب ذا

 . (بايدح رظنا) ليبرا

 111 يفارق كيفك

 . 8ا/ (رهن) ندرالا

 ١١١. (ودرق يف ةيرق) لوكرا
 .؟757” 91١ 2947 2٠١5 اينيمرأ

 . + اجيرا

 ١٠١. 298 «ءال 5 اينابسا

 35235 ع عما عا ةيرددكممالا

0" 

 . 5417 ناهبصأ

 , +. نامت

 35/4 الا قم ام ياابن رفا

 "ل

 .14 21 (ةنيدمو عمجم) سسفأ

 ./ موسكا

 .١؟9 شوقلا

 هل جافا نال وانك ةوريقو نانآلا

 كالا ا ل ا را ل

 ا ل ا

 3/4 رهن سذنألا

 . 917 سلدنألا
 عة راي 53 يا ال يكل

 1 كا نرابراب علا من عن

 "الا ا ل

 ةرقنا ١65٠.

 ء١ه*” (2/م“ (ىيازوه ثيب) ةاوهألا

 ا ل

 اناوا : 7١ .

 ء5517 ءالال .ء5ا١ .هم6ل عمل ابروا

 "ا

 (سدقلا رظنا) ميلشروا
 . ١١/5 (ةريحب) هيمروا

 . 15 (نيرمح لبج) خوروا

51١١ 



 ١". ناريا

 . ٠١ ايلاطيا
 . 45 ١5« (ةبقعلا) ةليأ

 لباي 2٠٠٠١ 1١١.

 ١9٠. (ةحتفلا) نامراب

 05114 + نسيرأب

 شوشاب ١١9  21١94 21١١4)"١٠ء
 / 5” 1ل ( 2.٠ع٠ه5 16 2١5١ه ١.

 وكاب 85 ٠١.

 .ه١ «,”ه «مل ءارتبلا

 « 156 «هرل ١"“'( (كلكه ءضذال/ نيرحبلا

 .ا ال5

 . 7017 ,ا/” ىراخب

 .51 2« 155 (ةوزع) ردب
 اثيمرب ١0١.

 ال" عهده ه٠. (5:95 5م ةرصبلا

 5١٠١(« ١١5 ١« 5ك ( ل5١٠ ىلع عطالك

 ١ ١ك2( 5" ١ا(« "2١5 ١*2 ١«( ا/

 275 0” المل أ 5 ؟

 . ١5ه 2ء”ا١ لح :

 . 7١ (ماش يكسا) ىرصب

 .اله «"ا/ كبلعب

 2هك٠١ه 23دك. 5 علا." ل١ . "99-5 دادغب

 «اك١ا86١ «(طاأا/ «(اكثا2١ه (ا4١٠١م

 2١ 55 (.ا 5” يآ 2068 5٠

 ١55 7” 5١ ا "ا عا 55

 هللا نمل ينل 2111-5 .:117 2

 ناز هدمها مدي 2376 *عغت١ 6269 557

 اه: (ا١ه_'“" (ا١ه'" (ا١ ه١

 ؟ 51١

 لاا اة الا اول 0 كح

 ا اال ا مااا

 ءكالال ءكالك كال“ علام

 ترق ترو "ع 3045 18

 كنا للك لمعه كمال

 هناآةأل 6155 ١545

 للود جونا .تاققشاا اقم

 دي 0 يش لا ل

 ل ا ا ل

 ءتتكال ءلكأ5: ءءء” ءا١1

 ل تسلا للا

 2ك ماك اال ااه

 مع ا يفرش يقرا | وم

 000 7 و ا

 دي ل عا لول

 0 هس 6ث 10544 عا

 مله 64 865 عىنالو .٠ ع4

 بتي مالو 55079 ا ا

 يلب ابعاد عالاو 5+

 هةدقل مابا الس + ١ اتق م عي

 .؟ لال ءكال5 ءكالد ءكال#

 . 777 نيكب

 خلب ٠١7.

 ء54#١ 6١١١ 2١١5 (لصوم يكسا) دلب

 .7315 2,7 عا و4خ 001

 . ”ه ءاقلبلا

 . ١ (رهن) خيلبلا

 جيزاوبلا 2/815 85/١.

 ٠١١١. (دورم سريب) ابيسروب
 . 117 (رصم ديعص يف ةيرف) ريصوب
 ٠١١. يبامارا ثيب

«- 

«- 



 كتارا ك1 نا ١١( 5 شاغب ثيب

 يلاح ثيب 2١١٠ ١١١.
 .7؟١٠56 ملا ىدبز ثيب

 ١١9. يدايض ثيب

 ١١١. ؛مل51 28١ ."5 يبارطق ثيب

 , 18 يزرابق ثيب

 ند 6 مم ف1 قفامفزك“ قع

 عابر واننا ينقنبقا تكي

 ناب“ تالا نلت لقبا

 "ك5 0 ماو

 .18 ٠ انويك ثيب
 .ا5١” طافال ثيب

 نتا 177 1 راهو تب

 او

 /٠١. (لبج) ريخيب
 .1/١ل/ اتريب

 ١١١. دورمن سريب
 ةيطنزيب ١ه« ١59.

 01 ا 2/ نيرهنلا نيب

 هلل كال 2 هال قه (2ه5 (ه'

 1877 اا أ مكارم 113

 . 15 2١5 (نصح) كوبت
 .ال5 2”و لال ,ء““ه م رمدت

 . 58 روكنفارت
 : 11 ناتسك رت

 ا 4+ ياا ايك رت

 اولا يانا ااا قا ةييركت

 ١5٠١٠« ء(.ا١/م85 ء(ءاالا/ل أل ه5

 ع1 3 ل

 2535355 (.””55 557“ 5١

 0 186 مولا دي م 7

 .؟ 5

 . 559 رفعلت

 . ١/8/8 (ريخانملا لت) ةرحملت

 . ١" (انبص يف ةيرق) انت
 ١915. (ةيرصملا) سينت
 . 7 ةماهت

 1137 ءاحبل

 .؟”١ ناالوجلا ةيباج

 . 17 (ةكم برق) رونلا لبج
 . 715 ةليبج

 ةدج 5 ٠١.

 نال وحال نانا نع 37 ةييرعلا :ةريزقما

 ج2 راق 6 برم تاكا لاا

 2ك. ته كتر هه 2ه5 ه7

 ا وو ظل

 7 قلج

 . ه٠. (ةك رعم) لمجلا

 هو خل نرفع روواسي ل تج

 عقم ونافلا .عيكاوا ملاك

 كاوا ل١5 الهرمل (5كهه

 ءاط١ممه (.االه اال" (.ا١ا/٠

 نال“ سلا اا قا اخ

 ايدادوا
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 نخل 0

 . 707١ (نيبيصن برق) زايغوج
 . 759 (رهن) نوحيج
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 .55 255 “2١ «مل ةشبحلا

 2539 25٠١ ل148 .ث5١ 2ك ه ال زاجحلا

 ٠٠١. ءالا؟ ءالا

 2٠١5 2ءمىلآك 2535 ©256٠ (ليبرا) بايدح

 كك5ك (ل5١1١5 لاه لاو

 ء2قكككآ5 (لمك لك لكم

 هكا ك5 م او

7 . 

 . 45 ( حلص) ةيبيدحلا

 ١١١« ١١5( «/85 (لصوملا) ةثيدحلا

 مالا/ ع 8 هن بيكالا# علال

 ١55. «( ل ملال

 «غ51١ ال ءقك 959١«. م5 نارح

 ١559(« (ءاد5ال ء(لكهال ل54:

 .753514 ء”ل”5اآ كور كمال

 . (بايدح رظنا) ةزح
 .١١ه ال تومرضح

 بلح 259 58 2١٠١ ١88.

 508 اال كنه علا ةلحلا

715 . 

 ناولح 5١",« ٠١٠١5« ١١5.

 ."ا/ «5+5 (ةيروسلا) هامح

 ه1 ةاح# ةدررح 279 (ةيروسلا) صمح

1 5 

5١ 

 . 7 (ةكلمم) ريمح

 .95" ةميمحلا

 11 مةيرق) ست
 .0”3ه كاروح

 ةرلكاما "ىلإ 4777 ا 6 1 ا راي ريحا

 «تاذمأ ا نين[ ير 14[ 7 وا“ جان اا عا و

 ل يي ل ا ا لا

 م 1 املا 3 7 تن 110 77 2 17ج را

 178 لج 0 077 7 يلا ةجةإا 7 ا 4

 ”(2 5٠١ ١5.

 ١١. 5 (رهن) رزاخلا

 . 707” نيمناخ

 راجيناخ 85/١.

 اي ا ا ل ا ناسارخ

 الا ا لا

 311 88525 نت

 1 ا يل ا ا تحاور

 . 15 ابرخ

 . 7/7 (رحب) رز

 7٠١. (فيطقلا برقإ طخلا

 . 7*7” طاللخ

 م”, ةع81 ١1 (رضقأ دلخلا
 254 2١4 (ةنيدمو عمجم) ةينوديقلخ

 كاز

 . :ه (ةعقاو) قدنخلا

 . 51 275 (ةريخلا يف رصق) قنروخلا
 (زاوهالا رظنا) ناتسزوحخ
 . راب نا ذاع كيش



 نةكنل عيال ا 11/ (ةادغب) مورلا راد

 نارين. يدرك هفرالا“ ترابا

 ن5 ءءء ما 1

 ها لا ا

 نااار

 هي ريالا لا دي

 0 ا وا ا ام

 5177 راق

 . (قوواط رظنا) قوقاد
 6: (نهن) توناذلا

 دام تاما وادم نينا ”ةلئعد

 عا لا ما مك ناار يكاكب#

 شل اوف عواد

 . 7071 ؛ 55 ليجدلا

 ١١١. (لبج) اثايلد

 . (ماشلا رظنا) قشمد
 15 كوش

 "١5. لدنجلا ةمود

 . 557 (اينيمرا يف ةدلب) نيود
 ككل اكره ككل ركام 0 رايق
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 .؟٠15 (ةيطلم) يجاج نبا ريد

 . ١948 (دلب) فسوي ىبأ ريد

 ب4 ايمافأ 'ريذ
 ١" ه ع8 (نسلا) نوعمش ابنالا ريد

 : 1 +5 اييلص اننآلا ريذ

 17 او ا نوكلا الربا ويف

 7١١. (اردهون) بايعوشيا ريد
 ١١١. (اناك رم) عوشيتخب ريد

 , 119 دزهرع نب ريق
 . 75 (ةريحلا) يلاح ثيب ريد

 . 7١ (اثيويز) يرايص ثيب ريد
 هلق 517 514 (ةرقعلا) ىاع ثببا ريذ

 ياك ياحلو يقفل ور ميك
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 . 1117 .خرابق نورا ظبي ويد

 25١/8 (طساو - يسركلا) ليئاربج ريد

 ام و اا جالا

 . ١١5 (دلب) نوراه نابرلا ريد

 . 5٠١1 (طساو) عوشيربس ريد
 0 ١27ه (ةيطلم) هيسيجرس ريد

 . ١78 (شوقلا) ةديسلا ريد

 ... 17 رض رضا ابيلضك وذ

 ١١5. (ةثيدحلا) نيطلا ريد

 . 7١٠١7 لوقاعلا ريد

 71٠١. (موسيك ) شينرع ريد
 1 ني رق نيد

 اراب ها اا قالا نقلا تورس ريق

 2١15/8( 2١55 (يرام رام) ينق ريد

 را يق واوا مابا مقالا

 يلا ال ل ل

 . 35523547 5:ه 255١

 2١١8 (قيلثاجلا) (دادغب) عوشيليلك ريد
 كال عكالال ككل كحال

 51١54. ءىك

 را لوهك ريق

 ,7”2 (لصوملا - ديعس ريد) ايليا رام ريد
 انما نا تل يأ يي

 ." ه١

 .717ا/ ١/5« (نارفعزلا) اينانح رام ريد

 8١/. 8١. .ال5 (سدقلا) اباس رام ريد

 ه ١



 . ١559 (نئادملا» سيك رس رام ريد
 ١٠١١( ”"٠١٠١« (دادغب) نويثف رام ريد

 م1 الم افينز 29 يالاؤلال -: عاطق

 .5551 2075١١ ء”56ه . ١م

 ء5١١ ؛9١١٠ (ىلعألا) ليئربك رام ريد
231 12-415 

 "١,«( لا١؛( ١553« ىتم راه ريد
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 5١85( /5١( (لصوملا) ليئاخيم رام ريد
 . 5758 2355ه 2”

 ١١١. قادازوي رام ريد

 .١9٠. قلعملا ريد

 71٠. (اهرلا) نوراه ريد

 .7815 ٠2ه ,85 طساو ريد
 .١ا/8 « ١١/٠ (ةريحلا) ةنفدزي ريد

 7١5. (درعس) سيبحلا بوقعي ريد
 . ١8/7 (موسيك ) بوقعي ريد
 8١/. (ىونين) نانوي ريد

 ٠١/. (ةريزج) نيريد

 .ه5 « 7 «١ه نادفارلا

 ١7١. (ناتسربط) ذرلا

 انيعشر /7١ ١ .

 2١١« ١417« 17 (ةيقرشلا دادغب) ةفاصرلا

 .55ه5 .؛2 8
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 . 19 (ةفوكلا يف) ةفاصرلا

 1 قولا

 ةلمرلا ١95 .

 604 6 يدا رفا هللا اثرا اف وا)؟ اهوا

 211 17 7 2977 اخاف ا

 1 7 4 ا 7 147 ا 5

 701 اا 72 ا ا لا

 . ق٠ «(5355 «(همل ريشدراور

 :57 151 77:69م

 110170754 ير

 ١١5. «9ا/ (رهن) ريبكلا بازلا

 . ١/86 ةينارفعزلا

 . :١ (ركب) مزمز

 . ؟ 55 ( نيبيصن برق) ةيديزلا

 سس

 ا مالا عا منهم ؟قيلاض

 ل 0 ا للا

 ءلاوأ كوي م ءامبواز الو 161177

 1 واقرا

 34 مكله ابل

 . ١5 (ةريحلا يف رصق)ريدسلا
 2:16 لا درقتم

 .5/ ١95(« (ةريزج) ىرطقس
 .185 خالس

 0 و 4 3011 2 ه1 كنق نمنع
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 75١/8(« 5١16. «5ه© (انش) نسلا

 . ١1٠5 (ةيرق) دابانس

 اكو اق ابو ناو ا ايووش

 هاله 2ك كتل 2ها١ مر عال

 نأ دن دقن قا" ابا عراب

 هللا 4111 464

 1 م35 وادق ءانالتلا .قوص

 ل ير ري لا

8 1722 

 ..7 177 ايريس

 ..5/ (ةريزج) نايس

 255 ع ةرايا(نادسوك )وفا ب نكن - ىف
 ا ل

 يآ
 اهيا

 وف

 217261594 4317/45 955-16 ماشلا

 ه4 55 هاكر .ه157) اق اا

 ناك لك تقلا تراب تالا اا

 كان د اا ل و

 ه7 45 2107 نتثعهم علؤك

 و 1 م1 1

 .١ا!٠١ ١59« (نمرش وا) ثملش

 0 ٠١5« (خيلصلا) ةيسامشلا

 « 5١٠١ 5١1 كقه كى

1 

 3552 6152 :طاشسغ

 . 1 رتشوش

 «غ5١5 ء”١٠ «(؟75688 (!ا”١١٠ زاريش

 .؟ 2
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 4 مرورج ةلاقم
 . ١ 5 ءاعنص

 107 7+ نذل ع .نقاق ةنيضلا

 . 57 فئاطلا

 :.31/ (ىرسك ) قاط

 .؟551 ؛١7ا/ قوواط
 191 غ1 ناعيعربط

 . 18 (ةريحب) ةيربط
 53١١. (ةيروسلا) سلبارط

 سوط ١١5.

 لد 235 (لىل5 2( ىلا" 8١(« ناهريطلا

 61535 1ع ماما بلس

111 0015377 

>7 157 

4 

 ./75 (تنوروا رهن) يصاعلا
 . (ةفوكلا رظنا) ءالوقاعلا

 62١١١ *٠١( (دادغب يف ةيرق) ةقيتعلا

 ل ةيرطا ل ا

0 
 غ6 2552 را ه1 قارعلا

 ءالال ءال5 ءالا ءالاآ تى هع

57١ / 



 ءنقده5ق 2,57 علال بلع ملك

 .”7 ع8

 .55 ؛غهال ,ء#”١ ١٠(« (جيلخلا) يبرعلا

 نالقسع  2١914/ا١9.

 ةرقعلا 4"5« ٠١9.

 (لبج) قيقع ١ ١ .
 .454 2١5 (قوس) ظاكع

 اخ ازبكع

 . "5 ةيدامعلا

 . 55 كك مبرر ا لم ال نابع

 ةيرومع ١ 2١6٠/!ا١.

 . 11/ (رهن) ىسيع
 21١١5 لا١ااء 2١١ ١١ه ماليع

 ١٠. هك ل مث

 . 7. غابأ نيع
 . 751/5 (ةرصانلا برق) تولاج نيع

 . ١57 ينفس نيع

 . 57 ( 5 ءارح راغ

 . 5/ روناغنارغ
 .ه١ ةزغ

 ف

 هر «(2ه4 «(ها١ ١15«( (دالاب) سراف

 ن1 عال هناا نر كاك

 املا ( يبا ب5 هع ىلا عا
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 كدف ١5.

 (رهن) تارفلا 17 2 “”', 2١٠٠٠١« ٠١8.

 . (ةرصبلا رظنا) ناشيم تارف
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 تيرا ع 55 554 نها ل نيطسلف

 . 5١ (رزج) نيبايفلا
 دة يشد رايق

 اهيإأ

 ى

 . ١5 (لبجلا) لحاقلا
 . 5/7 « 5 (ةيناويدلا) ةيسداقلا

 21 ا « 1٠ (ميلشروا) سدقلا

 2 1+ هما عو : والك ىلإ

11 

 ١١١. (لبجو ةقطنم) ودرق

 .759 نيتيرقلا

 , 141م ؟.(رحب) نيورق
 2م «259 ؛(؟4/ «(8 عمل ةينيطنطسقلا

 517 ااثلاأ ناو. وا" عقم

. 

 .11 «ه/ «١ه رطق

 .٠١ه5" لبرطق

 لقال عع رفا ناو #1 ريوق عووفسيطق

 لن

 راهدنق 5 ٠١.

 . 77 2١79 (ةدلب) نيرسنق

 . ه/ (دنهلا) ماياتوق
 . 1915 ةيرصيق
 ةايدرف قيقا

 ١89. (ليحك دهشم) ليحك

 رام تذل ١ ةالبرك

 ١8١( (؛5١١ (ةيبرغلا دادغب) خركلا



 نك ا اسلام

 اا اا الا ا

 . ه4 (يامرك ثيب يف ةيرق) اخرك
 نادج خرك *5٠١. 275١8 777.

 ثيب وا خولس خرك رظنا) كوكرك

 . (يامرك
 . 10 را ناطوك

 سيلمرك 70١.

 ا ااا ا

 عا118 459 هم ننرا4 ياهل ركشك

 ا ا ا

 نا ماع متكامل و اا

 ١1. 76 ه5 656:68 ع" غه

 ا لا
 اق ينال" يقل دنت مك ةيبكلا

 15 يرفك

 /2١1١10« 2١/5 (دادغب) دابعلا غبصا ةسينك

 1 ا 17 را

 0 3 يطا ا وعابلا ةببيك

 . ٠١ ؟ (لصوملا) يراوبلا ةسينك
 تام ين حل مقيركلا عاريا ةيييبك

0 

 1/5 تاذغب) نادي ودلا راد“ ةسينك

 (غ”١0 2١85 (دادغب) مورلا راد ةسيئنك

 ل ا ل شل

 0 ة:: (دادغي) زانيذ «هبرد ةسينك

 21١ ١65. 171ا/ (نيبيصن) سنايطم ود ةسينك

 . 377 (ةريخلا) جللا ريد ةسينك

 107 ةرييطاو دنع ريد ةسنك

 (تيركت) سوكابو سيكرس ةسيئك
0 

 25١4 (ءاثالثلا قوس) ةديسلا ةسيئنك

 «555ه (.”55 ا” اا" 5

 6غ7586586 6758582 ع رب 01

7 . 

 6275586. ع ا+١ :(قادغبإ .ةقيتعلا :ةسيك

56. 

 ,؟5115 «ع'1؟"١ (دادغب)إ ةبقعلا ةسينك

 : 7.٠ (نئادملا) يخخوك ةسينك
 . ٠١ "5 (دادغب) سونافيطسا رام ةسينك

 . ٠١7 (سلبارط) مانهب رام ةسينك
 01 7 (دادعي) نايوتسلل اهوت“ راف. ةيسينك

 ل اا

 (دادغب - عوشيايلك ) عوشيربسرام ةسينك
1 

 .755 (ينقرود) يرام رام ةسينك
 «ا/ه (قشمد) نادمعملا انحوي رام ةسينك

 اا كا

 . (تومدرا رظنا) يشاوك

 .ه/ نيشوك

 25/7 275 «,”6 « 5 (ءالوقاعلا) ةفوكلا

 نك لل نق يروم «ياقاع 6

 كلا ةمارلا و الا

.٠٠١ / 

 (رهن) لموكلا ١57 .
 8:تيوكلا 1 .

 موسيك //2١( 51٠١.

: 

 15 411 ضوشال

 7 ياو خا وقل ولام واقع تكف انوا

 . /١/1 (اكيجلب) نافول



 . ١" (غارس) غني - ول

1 

 .7 2١5 (دسإ برأم

 :3 4 نويراد ازاوحام

 نيدرام 89/١« 271 735١.
 . 57 (عمجم) تركيزنام

 /5٠١. 7 «/ (رحبلا) طسوتملا

 .758 ءا01٠7/ 9١7 (باب) لوحملا
 ,2ه5 «(«15/8 «2ا"' «(9 (ازوحام) نئادملا

 ٠٠١(« ( للعم 2/5 ( لل" ه ىلأآ تو

 2١517 ا" لاك «كلكعاأ

 نارا .ر )18 131655 9

 275” (. 5/8 ا اك ا

4515 11 5. 

 . ه/ (دنهلا) ساردم
 248 « 554 2١5 (برثي < ةرونملا ) ةنيدملا

 . 73١ مه يهمها «ءه. 25:5 «5ا/

 .7ا/ه «7155 ةغارم

 .57 (ةعقاو) طهار جرم

 لكمال 2 لكعه طك ه لصوملا جرم

 ١955. «(ا١ملا/ 2( 48

 ء١51 ءلا5١ ءؤ5 2.5١ «( 5 ورم

 ”١55. «(طملال/

 غ1 ءوق١ عمل «5.0 عمها ,.:9 رصم
 «55١ه (.ا5١:#* «(«ا١.٠١ال «(لدك

 2755ه” 2 ”58 ١””( اه

 .؟ا7ه 2اال:

 .؟”31ا١ اا”. ى”.ه ٠5٠ 5 اثلعم

 (غ١4 «ء١ال ١٠١«( 2١5 (ةمركملا) ةكم

 ال1 يطا 6 ع7 620 .6245 7

8 

 كنا نبأ

 . 5 (دنهلا) رابلم
 نتكلزووؤ عال ا 5 تل مك نفت ةيطلم

 .54 ٠

 . 1١ (رزج) اقلم
 جبنم / ١٠١ .

 ايلوغنم ١"« ”7/7.

 . ١ ه ةرهملا

 .ه١ «( 5" (ةعقاو) ةتؤم

 2١١8 «١١ه ملال 2ىلا ."ه لصوملا

 هنتوا مناك هب وا عور عا 7

 ندرك عام عب لايف اقل ا

 1 سة سلا يال

 ةلرفلا #3 قرار © ا6االا-5 رنا

 اعلم 7 915 211 يتعرف

 تابوا ١ نالها 184

 01 ا بم 21 : فلاملا اب / 6: 09

 تكة ا قا ا ه7

 0351| ا ملا نك 5655

 لااله اال تا

 58 الا الاه 25٠.9 نيقرفايم

 ا ا ا

 قرارك باريواه:) ,عوجبلا» تملا

 . (ةرصبلا رظنا) ناشيم
 . 5/ (دنهلا) روباليم

 . 71/5 ةرصانلا

 0 دف

 مام سويوا رف انضم عا كنا ا تار

 اباوع لف



 . ٠١ (نيرحبلا يف ةنيدم) رجه 14 مف رشألاو بعلا
 .559 ملال 25١ (ناتسناغفا) تاره 75 56ه "55 ( 51 (2152 0 نيبيصن

 5 يشد ا ومره نت زيا ترق هوو نورا“ لاف

 ."14 نومله نامت و ا لل اا

 ا اا تعا ملا 25 لاامف يدب يقتات ا وتتوف - و "يد

 ل4١ ىلا" فر هال (دالب) دنهلا من6 ا يالا اولا

 الق اقلب نك را ل لا

 .55 2١١ . مل (طيخلا) يدنهلا عقرب يتلا يام ينال
7 . 

 1 ٠ 0 اا قفا
 292 2-5-5 . 4/ (ةك رعم) دنواهن

 5 يرفلا يدا . ١55 (جوسط) قوب رهن

 .(ركشك رظنا) طساو 6.7٠١ 2004585٠8 (عضوم .ةكرعم) ناورهن
 ا يابا واوا كرا

 يي 0
 هتتسسال ل . ١5 (عمجم) ةيقين
 1 .نابايلا .؟1/ .؟٠55. 2١55 (لينلا وا) يلين

 .58 « 4/١ (ةك رعم) كومريلا تنال داما 02155 يكف دي قوتي

 . ١ ه ةماميلا . "١

 نك يت ا يل الا ا ولا 65 كرويوبن

 «5ه ١78 .

 هه

 "ع (رابنآلا يف) ةيمشاهلا

 . 49 (ةفوكلا) ةيمشاه





 باتكلا تايوتحم

 ةمدقملا

 مالسإلا روهظ لئبق ةّيبرعلا ةريزجلا : لوألا لصفلا
 ةّيبرعلا لئابقلا ١.

 لا
 برغلاو قرشلا نيب ةّيبرعلا ةريزجلا .؟
 ةعييدللا ةعيبلا .؟

 ةّيبرعلا ةريزجلا يف ةّيحيسملا : يناثلا لصفلا

 نارجنو نميلا ١.
 ىرخألا ةّيبونجلا قطانملا .؟

 زاجحلا .©

 ةكم ىف نوّيحيسملا .5

 ةّيبرعلا ةريزجلا يف ةّيحيسملا راكفألا .ه

 ناتيحيسم ناتّيبرع ناتكلمت : ثلاثلا لصفلا
 ةرذانملا وأ نويمخللا أ

 ةريخلا ١.

 قط + وتحت . دل م



 ةريحلا ناكس .؟

 اهروصق ."“

 ةريحلا كولم .:

 ناتّيحيسم ناتيبرع ناتكلمث : عبارلا لصفلا
 ةنساسغلا (ب

 ةنساسغلا ١.

 ةنساسغلا كولملا .

 ةنساسغلا نيب ةّيحيسملا .

 اه  يم5 ب4 ةماجفلا هلو لاو

 مالسإلا ءيجمو ةّيحيسملا : سماخملا لصفلا
 مالسإلا ةأشن ١.

 ةّيمالسإلا ةوعدلا لوصأ (أ

 مالسإلا لوسر (ب

 ةرجهلا (ج
 ةّيمالسإلا ةوعدلا راشتنا (د

 ىلوألا تاحوتفلا (ه
 نودشارلا ءافلخلا 9
 (0814->75) قيّدصلا ركب وبأ (أ
 (114 51-1 4) باطخلا نبا رمع (ب
 (5-157 14 5) نافع نب نامثع (ج

 (565-151) بلاط يبا نب يلع (د

 تاحوتفلل تدّهم ىتلا تنايسالا 7

 نيدشارلا ءافلخلا دهع يف نويحيسملا .4
 ؟ دوهعلا نع اذامو .

 ىصقألا قرشلا ىف ةّيحيسملا راشتنا ."

 دنهلا يف (أ

57 

0 



 نيصلاو ىطسولا ايسا يف (ب

 راذنإلا سيقاون : سداسلا لصفلا

ني رنك ىف ةريطخ ثادحأ.١
 

 انودهس ةّيضق .

 اهم يأ -4 مورلا ةقطنم ىف ةّيحيسملا .

 )551١-75٠0( يومآلا دهعلا : عباسلا لصفلا

 ينل يل ١

 يومألا دهعلا يف قرشملا ةسيئك : نماثلا لصفلا

 ١. لوألا سيكر ويك قيلئاجلا )5757.0-:18(
 م/١٠١٠- 4١ (جرعألا) لوألا عوشينانح قيلثاجلا .

 عباسلا نرقلا باّتك زربأ .

 6/9 41/155 اخغز ابيلص قيلثاجلا

 مث الا 15 نويل قاتلا نق

 (75 1841-1١ يناثلا ابا قيلثاجلا .5

 اهه يو 0-4

 ةّيبرغلا ةقطنملا يف ةيقرشلا سئانكلا : عساتلا لصفلا

 تانوقيالا ةيضق ١.

 ةّيقرشلا سئانكلا تايكر يرطب .؟

 ايك اطنا ةيكريرطب ."7

 ةينوراملا ةسينكلا نإ

 ميلشروا ةيكريرطب .ه

 ةيردنكس لا ةيكريرطب .5

 ةينمرألا ةسينكلا .

6/ 



 ةينايرسلا ةسينكلا ىف يركفلا طاشنلا 0

 لوألا يسابعلا دهعلا : رشاعلا لصفلا
15 

 0 :-/5ه 20 (حافسلا» سابعلا وبأ 01

2 

3 

0 

 هه حجج مب لف

 ةّيسابعلا ةلودلا ةأشن

 (1-١1/15/ه 4) روصنملا رفعج وبأ

 دادغب سيسات .

 ةكماربلا .

 تاحوتفلا .

 ةّمذلا لها تاروث .

 لوألا يسابعلا دهعلا يف نويزيفونملا . ث ١
 دهعلا اذه ىف نيّيقرشلا باّتكلا زربأ ١١.

 )١/80-87( ريبكلا لوألا سواثميط : رشع يداحلا لصفلا

 مهحا دمك امحب | ا]1ج

2 

 ع ع اخ ف

 هتأشن .

 شاغب ثيب فقسأ .

 اكريرطب هباختتنإ .

 كريرطبلا .

 (7/ه-ا/ا/ه١) يدهملا .

 (7/85-ا/١85 يداهلا .

 85١//1-86٠١53( ديشرلا نوراه .

 (م8١1-م9١٠) نيمألا .

 (م.8ع-مل9١ نومأملا هللادبع .

 يسايسلاو ّيرادإلاو ملاعلا ء لوألا سواثميط :رشع يناثلا لصفلا
 ملاعلا سواثميط 5
 هلئاسر /

 ندرسما



 هبتك (ب

 ميكحل ا يرادإلا 1

 ميوقلا ناميإلا ةعيدو ىلع ظفحلا (ج

 ةطلسلا موهفم 6

 1 كتحم ا ينوناقلا .*

 ىرخالا سناتكلا ىلع هحاتفنا .

 ّيسابعلا طالبلاو ريبكلا سواثميط : رشع ثلاثلا لصفلا

 ؟ نوماملا دهع يف نييزيفونملا نع اذامو

 نويحيسملا ءابطألاو نومجرتملاو باّتكلا : رشع عبارلا لصفلا
 ّيسابعلا طالبلا يف

 باّبكلا ١.

 نومجرتملا .؟
 ءابطالا .*

 عساتلا نرقلا يف ةسينكلا : رشع سماخلا لصفلا

 (865/8-/85 59 ذونرب عوشيإ كريرطبلا ١.

 )54/-867١١( يناثلا سيكر ويك كريرطبلا .؟

 (76755-/ 1١9 يناثلا عوشيربس كريرطبلا .*

 (/7 755١-57 مصتعملا ةفيلخلا . 5

 )17/-865٠( يجرملا يناثلا ميهاربإ كريرطبلا . ع

 نيمكلا سو ادمنط نيغ نع ةييمكلا ةلان 5

 (7 57-7/ 5 ؟١ قثاولا ةفيلخلا .

 0 )8151-45151١( لكوتملا ةفيلخلا .8

 (865/8-/8557) لوالا (سيساذات) سويسودوات كريرطبلا .9



 ٠ . (/17؟-/5) لوألا سيكر س كريرطبلا ١
 م نوسفانتم ءافلخ ١١.

 رانك )07١/-69575( هللا ىلع دمتعملا .١١؟

 م١ (8957-//15) ىسرن نب انحوي كريرطبلا . ١
 ١م (5.5-/9179 هللاب دضتتعملا ةفيلخلا 1 ١.

 ١/0 (855-/م889 ثلاغلا انحوي كريرطبلا .١ه

 8ع )9.0٠0-305( (جرعألا نبا) عبارلا انحوي كريرطبلا . 7
 ١/5 عساتلا نرقلا يف نييقرشلا نايرسلا باّتكلا رهشأ .
 ١/84 عساتلا نرقلا يف نييبرغلا نايرسلا باّتكلا رهشأ .

 انقل رشاعلا نرقلا ىف ةسينكلا : رشع سداسلا لصفلا

 00 (9-8/.84-.7) هلياب ىفتكملا ةفيلخلا ١.

 | (971/-5..9) (ازاربا) يمرجابلا ثلاثلا ميهاربإ كريرطبلا .؟
 ١0 (9-95187 89 ردتقملا ةفيلخلا .*
 ١و (9518 95١-4 رهاقلا ةفيلخلا . 5
 )15١ 5957-5٠١ 8( ١5 ىضارلا ةفيلخلا .ه

 ١0 (87.-951) لوألا ليئونامع كريرطبلا .1
 )915٠-8515( ١55 ىقتملا ةفيلخلا ./

 101 (4 9-47 4 4) ىفكتسملا ةفيلخلا .8
 77 (41/ 9-4 45) عيطملا ةفيلخلا .5

 "0.0 (451) لوألا ليئارسإ كريرطبلا . ٠
 0 (95715-1/85) لوألا عوشي دبع كريرطبلا ١.
 )91/5-191١( / ١ عئاطلا ةفيلخلا ١ ١.

 00١ (94.17-999) ىبوط نب يرام كريرطبلا ١.
 1 رشاعلا نرقلا ىف نايرسلا باّتكلا رهشأ ١. ؛

 "110 رشع يداحلا نرقلا يف ةسينكلا : رشع عباسلا لصفلا

 "100 9919-81*١١( رداقلا ةفيلخلا ١.

 "1 )١١٠١١-٠١١5( ىسيع نب (سيناوي) سماخلا انحوي كريرطبلا .؟

577 / 



 فل )١ ١١5-55 ٠١( لايقزح نب عبارلا بايعوشيا .4

 0 11 ا لوك ايليا ىف

 0 دهعلا اذه ىف نوزرابلا نويقرشلا ءابدألا .5

 )1١١1-١٠١170( مئاقلا ةفيلخلا .
55 

 559 لاغرطلا نبا انحوي كريرطبلا رب
 "1 ١١( 53-1

 )١١51-٠١15( روبنز عوشيربس كريرطبلا .4
 مب

 نقف )١١/5-٠١5٠0( ضراعلا نبا عوشي دبع كريرطبلا . ٠

 (915١١-١٠١ها/ل) يدتقملا ةفيلخلا ١١.
2-57 

 35-0 (1 199-1١9 لوألا اهيكم كريرطبلا 9

 ىض 1-0131 53 ريظعسملا ةفياقلا ىلا

 "4 دهعلا اذه يف نوزرابلا نايرسلا ءابدألا 4 ١.

 0 رشع يناثلا نرقلا يف ةسينكلا : رشع نماثلا لصفلا
 6 01 1 كارت ىلا ندا انور كرو لعللا و

 در 01م1 او درسا ةنيطر ىف

 ؟ : م1 هو لوألا اهويسري لا يراكلا نع

 ضو 117 117 و كشارلا ةفيلخلا

 نا )1١1١74-417 ١١( يلقملا نبا عوشي دبع كريرطبلا .ه

 1 1١75١ ١-١١51٠0( ىفنقملا ةفيلخلا .5

 "0 111140 للا يمال تايضوقيا كاريراسلا قل

 "ها )١١5٠-١١1٠١( دجنتسملا ةفيلخلا .

 نيو 1١١17١١-١١/8٠0( ءىضتسملا ةفيلخلا .8

 5 م يصل ار لس ع ومالا انوا كيسا ام

 ؟ ه/ ّيسابعلا دهعلا ةياهن : رشع عساتلا لصفلا

 ١ ه1 )١1١78٠0١-١١555( رصانلا ةفيلخلا ١.

 0 )1١1١9٠-١5١575( امويق نبا ىناثلا اهالابهي كريرطبلا .؟

 1 (1١-71١1175؟) امويق نبا عبارلا عوشيربس كريرطبلا .*

1 
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5 

 م

 (1١-55١575ه) رهاظلا ةفيلخلا .

 )١5175-١551( يحيسملا نبا عوشيربس كريرطبلا .

 )1١775-١75417( رصنتسملا ةفيلخلا .

 )١51557-/١١5( مصعتسملا ةفيلخلا

 (1١-5١755ه1/) يناثلا اخيكم كريرطبلا .

 (١١؟ 0/9 ةّيسابعلا ةلودلا طوقس
 ةّيسابعلا ةفالخلا لالحنا بابسأ

 لوغملا فحز (ب
 (1١-١1١771هه) ناخزيكنج وه نَم (ج

 ١7 ه/. ةنس دادغب طوقس (د

 ؟ نييحيسملا نع اذامو (ه

 ةمتاخخلا

 عجارملاو رداصملا

 عقاوملاو نادلبلا سرهف
 باتكلا تايوتحم

 م
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 لق

 لو

 نارا

 يؤ
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